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  :الدراسة ملخص

العالقة بین الذكاء الوجداني وكل من الدافعیة لإلنجاز  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن

الفروق في  والرضا الوظیفي لدى معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي من جهة، والكشف عن

  والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي وفقًا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي  الذكاء الوجداني

   ات األقدمیة في التعلیم.و وسن

) من اإلناث من معلمي 69) من الذكور و(51) فردًا بواقع (120عینة الدراسة ( بلغت

االبتدائیة والعاملین ببعض المدراس  2015- 2014التعلیم االبتدائي المقیدین بالعام الدراسي 

وطبق علیهم مقیاس  ،تم اختیارهم عشوائیًا بالطریقة الطبقیة ، والذینلمدیریة والیة تیزي وزو

ومقیاسي الدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي لعبد الرحمان  ،الذكاء الوجداني لعثمان ورزق

  . صالح األزرق
  النتائج التالیة: وتوصلت الدراسة إلى

 الدافعیة لإلنجازدرجات الذكاء الوجداني و  درجات إحصائیًا بینعالقة دالة وجود عدم -1

  .لدى معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي

 الوظیفي ودرجات الرضا الذكاء الوجداني درجات عالقة دالة إحصائیًا بینوجود عدم -2

  لدى معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي.

 معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین الذكاء الوجداني في عدم وجود فروق دالة إحصائیاً -3

  وفقًا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في التعلیم.

 معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین الدافعیة لإلنجاز في عدم وجود فروق دالة إحصائیاً -4

  وفقًا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في التعلیم.

 معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین الرضا الوظیفي في عدم وجود فروق دالة إحصائیاً -5

  وفقًا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في التعلیم.

  وقد تم مناقشة هذه النتائج في ضوء نتائج الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة. 

معلم مرحلة التعلیم -الرضا الوظیفي-الدافعیة لإلنجاز-الوجداني: الذكاء الكلمات المفتاحیة

 االبتدائي.
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Résumé : 
      Dans la mesure où nos émotions bloquent ou amplifient notre capacité de 
penser et de planifier, en vue d’atteindre un but lointain, elles définissent les 
limites de notre aptitude à utiliser nos compétences cognitives et décident donc 
de notre avenir. Et dans la mesure où nous sommes motivés par l’enthousiasme 
et le plaisir que nous procure le travail que nous faisons, les émotions nous 
mènent à la réussite. C’est en ce sens que l’intelligence émotionnelle est une 
aptitude maîtresse qui influe profondément sur la motivation à 
l’accomplissement et la satisfaction au travail des individus. 
     Le but de cette étude est d’analyser la relation entre l’intelligence 
émotionnelle et la motivation à l’accomplissement d’une part, la relation entre 
l’intelligence émotionnelle et la satisfaction au travail d’autre part chez les 
enseignants du primaire. 
    Notre étude vise aussi à identifier et analyser les différences qui peuvent 
exister entre les enseignants du primaire concernant leur intelligence 
émotionnelle, leur motivation à l’accomplissement et leur satisfaction au travail 
en rapport avec le sexe, le niveau scolaire et l’ancienneté dans l’enseignement. 
   Un échantillon de 120 enseignants du primaire : 51 enseignants et 69 
enseignantes ont été choisis par la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifiée 
et ont été soumis aux tests de l’intelligence émotionnelle, de la motivation à 
l’accomplissement et de la satisfaction au travail.  
   Les analyses statistiques inférentielles font apparaitre les résultats suivants : 
 1- Une relation non significative entre l’intelligence émotionnelle et la 
motivation à l’accomplissement chez les enseignants du primaire. 
 2- Une relation non significative entre l’intelligence émotionnelle et la 
satisfaction au travail chez les enseignants du primaire.   
 3- Des différences non significatives entre les enseignants concernant leur 
intelligence émotionnelle en rapport avec le sexe, le niveau scolaire et 
l’ancienneté dans l’enseignement. 
4- Des différences non significatives entre les enseignants concernant leur 
motivation à l’accomplissement en rapport avec le sexe, le niveau scolaire et 
l’ancienneté dans l’enseignement. 
5- Des différences non significatives entre les enseignants concernant leur 
satisfaction au travail en rapport avec le sexe, le niveau scolaire et l’ancienneté 
dans l’enseignement. 
Mots-clés : L’intelligence émotionnelle-La motivation à l’accomplissement 
                  La satisfaction au travail- l’enseignant du primaire.   

  
 
 
 
  
 

 -ب-



 ج 
 

ــــــــداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالهــــــــــــــــــ  

                                        بنتي الطاهـــــرةإالى روح  

 ثيزيري رحمها الـلـــــــــه

 الى والديا العزيــــزان                                             

عمــــرهماأطــاال اهللا في    

براهيم                                                  إالى زوجي    

ياو بناتي ريمة و ما  

هي كل باســــمعائلتــــي و عائلة زوجـــــأفراد  الى كل    

أهــــدي عمــلي هذا  يتصفح هذه المذكرةالى كل من    
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رـــر و تقدیـــــشك  

 

خر بغیر المستقیم ،االول بغیر بدایة و اآلالحمد  رب العالمین الھادي إلى الصراط       
نھایة ،و الصالة و السالم على أشرف المرسلین ،المبعوث رحمة و ھدایة للعالمین ،سیدنا 

صلى هللا علیھ و سلم ،و على آلھ و صحبھ أجمعین و التابعین بإحسان الى یوم  ،محمد
 الدین.

و أخص   بجامعة مولود معمري تامدة كلیةشكري و تقدیري الى جمیع أساتذة        
بالشكر أساتذة قسم علم النفس   رئیسا و أعضاء ھیأة التدریس على جھودھم المیمونة 

م و المعرفة فجزاھم هللا خیر جزاء.بالعل تزویدنا في السھر على  

الذي كان لھ الفضل علیا في و شكرا جزیال الى األستاذ الدكتور "صرداوي نزیم"       
 انجاز ھذه الدراسة.

تحكیم ادوات الدراسة ،حیث لطلبي في   اكما أشكر االساتذة الكرام ،الذین استجابو      
تعدیل و تقنین ھذه االدوات .ة ساعدتني في تكییف و جعمنحوني تغذیة را  

ھذه الدراسة على عینة  بإجراءلى مدیریة التربیة التي سمحت لنا و شكري مبعوث إ     
 من معلمیھا في المرحلة االبتدائیة .

على ادوات الدراسة . باإلجابةكرا الى كل معلم قام وش  

مناقشة و تقییم ھذا  كما أتقدم بالشكر الكبیر إلى كل االساتذة الكرام الذین وافقوا على
     العمل.

و في الختام أشكر كل من ساعدني من قریب و من بعید على اتمام ھذا العمل الذي آمل     
 اني قد وفقت في انجازه على الوجھ الذي یرضیھ عني.

ن .ـــــو الحمد  رب العالمی                                            

الباحثة                                                                                     
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 مقدمــــــــــــة:
  یعد العنصر البشري أهم عناصر اإلنتاج ورفع كفاءته، إذ أن رأس المال الحقیقي       

ال یكمن في توفر اآلالت واألجهزة العدیدة والمتنوعة، إنما یكمن في إیجاد الفرد المؤهل 

والمؤسسات والمدرب وذي كفاءات عالیة في مجال عمله، ألن المؤسسات اإلنتاجیة عامة 

  التربویة خاصة ترتبط بكفاءة الفرد من حیث قدراته ورغبته في العمل ورضاه عنه.

ولما كانت التربیة والتعلیم ومؤسساتها مسؤولة عن التخطیط الستخدام الثروة البشریة وكیفیة 

تنمیتها واستمرار نموها ورفع كفاءتها بصفتها أهم مستلزمات خطط التنمیة الشاملة، فإن مهنة 

التعلیم تعتبر من أهم المهن التي تساهم في عملیة التنمیة الشاملة، ویتوقف نجاحها على 

العدید من العوامل منها المعلم الذي یعد جوهر العملیة التربویة وممثًال لجمیع عناصر 

التعلمیة وهو أحد ركائزها األساسیة ألن مستوى أدائه للمهمات والمسؤولیات -العملیة التعلیمیة

  ویة یحدد إلى حد كبیر مستوى العملیة التربویة في المجتمع.    الترب

التعلمیة في أي نظام تربوي یعتمد على مدى فاعلیة مدخالت -إن نجاح العملیة التعلیمیة   

هذا النظام ویمثل المعلم أحد أهم تلك المدخالت، باعتباره العنصر المنشط للعملیة والمتغیر 

ى نشاطه وفعالیته نجاح العملیة التعلیمیة بأكملها وبلوغ غیاتها الرئیسي لها، والذي یتوقف عل

  وأهدافها.

) إلى أن نجاح عملیة التعلیم ترجع إلى دور المعلم بما یمثل 1985ویشیر عزیز حنا داود(  

في حین أن ما تمثله العناصر األخرى من أركان عملیة التعلیم كالمناهج المدرسیة  60%

  ).78، ص 1985داود، %(40سبته ما نواإلدارة ال یتجاوز 

وبالرغم من تطور مستحدثات التربیة، وما تقدمه تكنولوجیا التعلیم من أسالیب واستراتیجیات 

لتسهل وتیسر عملیة التعلیم، فإن المعلم سیظل الركیزة األساسیة والعامل الحاسم في  ووسائل

األهداف المحددة، ویقّوم  فهو الذي ینظم الخبرات التعلیمیة وینفذها لتحقیق هذا المجال،

  مظاهر نجاحها أو فشلها.

) أن المعلم یعد من أهم عناصر عملیة 1993ویذكر أحمد حسین اللقاني وفارعة حسن(

التعلمیة -االتصال البشري التي تفتقدها الوسائل اآللیة المستخدمة في العملیة التعلیمیة

  ).12، ص1993(اللقاني وحسن، 
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متمثلة في التخطیط والتنفیذ والتقویم ال تكتمل إّال إذا توافر مستوى إن طبیعة عمل المعلم ال  

معین من اتقان هذه المهام لدیه، وأن االتقان أو التمكن الذي یظهر في أداء المعلم ال یتحقق 

إّال باإلعداد الكاف والتكوین والتدریب الجّید من جهة، ومدى توافر مستوى معین من سمات 

عرفیة من جهة أخرى. فأداء المعلم یحتاج إلى توافر مجموعة من الشخصیة وعوامل غیر م

الخصائص النفسیة واالجتماعیة تتسم بها شخصیة المعلم منها ما یتصل بالجوانب الوجدانیة 

  والدافعیة لإلنجاز والرضا عن العمل ومنها ما یتصل بالجوانب االجتماعیة والمعرفیة. 

میة واكتساب بعض المهارات والكفاءات وقد تسهم بعض سمات شخصیة المعلم في تن

 التدریسیة لدیه. 

  یتفق أغلب الباحثین والمشتغلین بالتربیة والتعلیم على أن كفاءة المعلم وفاعلیة التدریس     

تعتمد على دعامتین أساسیتین هما: التكوین البیداغوجي واإلعداد للمهنة وهذا یتطلب تكوینًا 

ومهنیًا یمّكن المعلم من اتقان مادة تخصصه، وٕاكسابه المهرات  وٕاعدادًا أكادیمیًا وبیداغوجیاً 

الالزمة لمهنة التدریس. والدعامة الثانیة تتمثل في توافر قدر من الخصائص النفسیة 

  واالجتماعیة لدى المعلم تمهد للمهارة في ممارسة فن التدریس وتزید من فرص نجاحه

  ).    353، ص 1992(السید علي، 

التدریس نشاط معرفي وجداني اجتماعي تتجلى فیه مظاهر الفعل واالنفعال إن نشاط     

  والتفاعل االجتماعي، ویحاول المعلم من خالل المواقف التعلیمیة توظیف قدراته المعرفیة 

، 1990ومهاراته األدائیة وأنماط سلوكه وعاداته في مساعدة التالمیذ على التعلم (شكري،

  ).127ص

  إلیجابیة في شخصیة المعلم تستمد أهمیتها من التغیرات التي حدثت إن السمات النفسیة ا

في أدوار المعلم ومهامه لكي یواكب حركة التربیة الحدیثة التي أوجدتها عوامل متعددة 

ومتشابكة أدت إلى ضرورة العنایة باختیار المعلم وتكوینه وٕاعداده من كافة جوانبه المعرفیة 

  ).235، ص 2000(األزرق،  والنفسیة واالجتماعیة والصحیة
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  من العوامل النفسیة ویعد كل من الذكاء الوجداني والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي   

التي حاول الباحثون في علم نفس الشخصیة دراستها والتأكید على أهمیتها في مجال العمل 

ي تفسیر سلوك عامًة ومجال التربیة والتعلیم خاصًة، وأعتقد أن لهذه المتغیرات أهمیة ف

  المعلم وذات تأثیر واضح في رفع أو خفض أداءه في التدریس.

   العصر الجدید لروح نتاجاً  بوصفه الوجداني بالذكاء األخیرة األونة في االهتمام ولقد تزاید   

 ) أنPellitecri,2002یري بلیتكیري ( المجتمع، حیث مشكالت من العدید بحل وأنه یحمل وعداً 

بالذكاء المعرفي،  مقارنة االجتماعیة الحیاة للنجاح في منبئ أفضل الوجداني یعد الذكاء

أصیل  معدنهم ودافئون متوافقون انفعالیاً  األذكیاء ) إلى أنBernet,1996ویشیر برنت (

  ).12، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، ووجدانیة ( عقلیة بصحة متمتعون ومتفائلون ومثابرون

العاطفیة  الخصائص الوجداني استخدم لوصف الذكاء ) أنLorenz,2005ویري لورانس (  

في  أهمیتها تظهر التيو  مثل التقمص العاطفي والتعبیر عن المشاعر واالستقاللیة وغیرها

  النجاح. تحقیق

 جهود نتیجة القرن الحالي وبدایة العشرین القرن نهایة في الوجداني الذكاء مفهوم وبرز 

 والتواصل الجماعات والمنظمات وٕادارة القرارات اتخاذ في نجاح الفرد لتفسیر النفس علماء

  ).12، ص2009عن عبد اهللا والعقاد، عامة ( الحیاة في والنجاح الرضا وتحقیق اآلخرین مع

أن مع بدایة األلفیة الثالثة تواجه المجتمعات العدید من  )Pfeiffer,2001ویذكر فیفر(  

عسكري والسیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، والحلول المشكالت المتعلقة بالمجال ال

لهذه المشكالت التي تسبب القلق والضیق والضغط لألفراد تكمن في أن یمتلك هؤالء األفراد 

القدرات الفكریة والمهارات الوجدانیة االنفعالیة واالجتماعیة المطورة التي تتكامل مع المهارات 

نة، ومن هنا تتضح أهمیة المهارات بین األفراد والقدرة على المعرفیة لحل المشكالت الراه

عن عبد اهللا والعقاد، الوجداني( بالذكاء االهتمام في هذا كل ساهم االنسجام بینهم والفاعلیة وقد

   ).13، ص2009

 تتوقف ال حیاته الدراسیة والمهنیة واالجتماعیة في نجاح الفرد أن هي األساسیة والفكرة    

 وٕامكانات وقدرات من مهارات أیضاً  به یتمتع ما على بل المعرفیة فحسب، قدراته على

كبنیة نفسیة لها أهمیتها في تفسیر بعض جوانب  وجدانيانفعالیة، حیث یعتبر الذكاء ال
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) أن الذكاء الوجداني هو أكثر أهمیة Golman,1996السلوك اإلنساني، حیث یؤكد جولمان (

من الذكاء العقلي ونسبة الذكاء، فالنجاح في المهنة وفق جولمان یتوقف بدرجة كبیرة على 

ومما ال شك فیه أن المعلمین مختلفون في قدراتهم المعرفیة قیاسات وجدانیة واجتماعیة. 

من بین هذه القدرات غیر والوجدانیة ومتفاوتون في دافعیتهم لإلنجاز ورضاهم الوظیفي، و 

المعرفیة التي یتمتع بها هؤالء المعلمون والتي تختلف فیما بینهم ما یعرف بالذكاء الوجداني 

والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي، ولذلك، فإن البحث في عالقة هذا النوع من الذكاء 

ئي أمر في غایة التعلیم االبتدا بالدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي لدى عینة من معلمي

األهمیة ذلك ألن البحث عن العالقة بین الذكاء الوجداني وكل من الدافعیة لإلنجاز والرضا 

الوظیفي من جهة، والكشف عن الفروق في نفس المتغیرات بین أفراد العینة من جهة أخرى 

لیم ستقدم إسهامًا نظریًا وعملیًا حول هذه القدرات غیر المعرفیة لدى معلمي مرحلة التع

  االبتدائي.

یأتي اهتمام الدراسة الحالیة في البحث عن العالقة بین الذكاء الوجداني وكل من الدافعیة    

  لإلنجاز والرضا الوظیفي لدى معلمي التعلیم االبتدائي من جهة، والكشف عن الفروق 

ري الجنس في الذكاء الوجداني والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي بین أفراد العینة وفق متغی

  واألقدمیة في المهنة. 

  ولبلوغ هذا الهدف تم تقسیم الدراسة الحالیة إلى قسمین أساسیین حیث یحتوي كل قسم 

  على مجموعة من الفصول، وجاء هذا التقسیم على النحو التالي:

: وهو یتضمن فصل خاص باإلطار العام إلشكالیة الدراسة وثالث فصول القسم األول

  النظري لمتغیرات الدراسة وهي: نظریة تمثل اإلطار

ویحتوي على مقدمة وٕاشكالیة الدراسة  اإلطار العام إلشكالیة الدراسة : هوالفصل األول

 وفرضیاتها وأهدافها وأهمیتها وتحدید مفاهیم الدراسة وتعریفاتها اإلجرائیة والدراسات السابقة 

  وحدود الدراسة. 

  : ویتضمن ثالث فصول هي:اإلطار النظري

  ه وتطوره التاریخيتعریف: ویتناول موضوع الذكاء الوجداني من حیث ل الثانيالفص

  وأهمیته في التعلیم ونماذجه النظریة المختلفة ومكّوناته المختلفة.     
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ها وأهمیتها في المجال تعریفمن حیث  لإلنجاز الدافعیة: ویتناول موضوع الفصل الثالث

 المؤثرة فیها.المدرسي ونظریاتها المختلفة والعوامل 

  الرضا الوظیفي من حیث مفهومه والمفاهیم المرتبطة به وأهمیة : ویتناول موضوع الفصل الرابع

  والعوامل المؤثرة فیه.في مجال العمل والنظریات المفسرة له 

معلم مرحلة التعلیم االبتدائي من حیث مفهومه ومهامه وأهمیة : ویتناول موضوع الفصل الخامس

  االبتدائي في تنمیة وتطویر شخصیة المتعلمین.مرحلة التعلیم 

 : وهو اإلطار التطبیقي للدراسة ویتضمن فصلین هما: القسم الثاني

: ویتناول اإلجراءات المنهجیة المتبعة في الدراسة المیدانیة من حیث عرض الفصل السادس

جمع البیانات الدراسة االستطالعیة والمنهج المستخدم وعینة الدراسة واألدوات المستعلمة ل

ومجموعة من الخطوات اإلجرائیة عند التطبیق واألسالیب اإلحصائیة المستخدمة الختبار 

 فرضیات الدراسة.

  : ویتضمن عرض ومناقشة وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة. الفصل السابع

 وتمت الدراسة بخاتمة ومجموعة من المراجع والمالحق



  

  

  :ولاأل الفصل 

 

  االطار العام إلشكالیة الدراسة

  إشكالیة الدراسة- 1

  فرضیات الدراسة - 2

  أھداف الدراسة - 3

  أھمیة الدراسة - 4

  مفاھیم الدراسة  - 5

  حدود الدراسة - 6

  الدراسات السابقة - 7
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 إشكالیة الدراسة:- 1

وجداني في عالقته بالدافعیة لإلنجاز والرضا البحث في موضوع الذكاء ال حظي      

في العقدین  عمال القطاع الصناعي عامًة، وقطاع التربیة والتعلیم خاصةً لدى  الوظیفي

   )Busso,2004( باسو األخیرین من القرن الماضي باهتمام العدید من الباحثین أمثال

  جونسون ) و Livingstone et Day,2005( لیفنقستون وداي) و Downey,2005(وداوني

)Johnson,2008( )وریستوRuestow,2008)وستیوارت (Stewart,2008)وباردي (Pardee,2009 (

  حیث أصبح من أكثر الموضوعات دراسًة وبحثًا. ) Coco,2009) وكوكو(Howard,2009وهوارد(

لكونه بنیة نفسیة مهمة في تفسیر بعض  وجدانيهتمام المتزاید بالذكاء الویعود هذا اال  

جوانب سلوك الفرد من جهة، ولكونه من المفاهیم النفسیة الحدیثة التي هي بحاجة إلى 

الغموض المرتبط بها من جهة أخرى. وأشارت بعض الدراسات إلى  الدراسة المتعمقة إلزالة

الذي  وجدانيوٕانما یحتاج إلى الذكاء ال ،أن الذكاء العام وحده ال یضمن نجاح الفرد وتفوقه

  یعد مفتاح نجاحه في المجاالت العلمیة والعملیة.        

هناك الكثیر من الجهود  من حیث تطوره التاریخي یجد أن وجدانيوالمتتبع لمفهوم الذكاء ال

  قبل جولمان.  الوجدان واالنفعاالت والعواطف الجادة بذلت في مجال

وقد نظر علماء النفس األوائل إلى مفهوم االنفعال على أنه مفهوم غیر منظم یصعب ضبطه 

والتحكم فیه وأن االنفعاالت تشَوش على تفكیر الفرد وأن حیاته ستكون أفضل لو أستطاع 

ضبط انفعاالته والتحكم في عقله، وظلت هذه النظرة سائدة في النظریات النفسیة إلى عهد 

  قریب. 

دایة القرن الثامن عشر وضع علماء النفس تقسیمًا ثالثي األبعاد لعقل اإلنسان ومع ب   

إلى تصور  وجدانيلبعض ظهور مفهوم الذكاء الیتضمن المعرفة والعاطفة والدافعیة. ویرجع ا

  ) عن الذكاء والذي مَیز فیه بین ثالثة أنواع من الذكاء: Thorndike,1920ثورندایك (

في المهارات اللغویة والریاضیة والذكاء العملي الذي یظهر في الذكاء المجرد المتمثل 

یعتبره القدرة مع اآلخرین والذي التعامل مع األشیاء، والذكاء االجتماعي وهو مهارات التعامل 
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على فهم الفرد للحاالت الداخلیة والدوافع والسلوكیات لدیه ولدى اآلخرین والتصرف تجاهها 

  المعلومات. في أفضل صورة على أساس تلك 

) بالذكاء االنفعالي حین اقترح ما أسماه بالعالقة Spearman,1927واهتم سبیرمان (   

السیكولوجیة بین أنواع العالقات العشر التي تؤلف قانون إدراك العالقات، وقد عَرفها بأنها 

ي" "القدرة على إدراك أفكار اآلخرین من حوله عن طریق التمثیل بینها وبین عالمه الداخل

  . )374، ص1996عن أبو حطب،(

  ) Gardner,1983وترجع الجذور الحدیثة لمفهوم الذكاء االنفعالي إلى دراسات جاردنر (  

عن الذكاءات المتعددة، حیث أشار إلى وجود ثمانیة أنواع من الذكاء من بینها الذكاء البین 

  الذاتي (الذكاء االنفعالي). 

) عندما اقترح مصطلح معامل Bar-On,1985أون (-للعالم بار وجدانيوبرزت نظریة الذكاء ال

، أون-بار(1996والتي تم نشرها سنة  وجدانيم بإعداد قائمة نسبة الذكاء الاالنفعالیة حیث قا

من حیث أنه مجموعة من القدرات  وجدانيأون نموذجًا للذكاء ال-بار). وطرح 6، ص2004

درة الكلیة للشخص في التكیف مع المطالب البیئیة االنفعالیة واالجتماعیة التي تؤثر في الق

  ).88، ص 2011عن الرفوع، (

ة استخدام مفهوم الذكاء وتعد نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن العشرین بدای 

هو أول من استخدم هذا المفهوم  )Greenspan,1989زبان (حیث یرى البعض أن جرینوجداني ال

في ضوء نظریة  وجدانيموذج موحد لتعلم الذكاء الإذ حاول تقدیم ن في التراث السیكولوجي

تماعي، ویذكر أن للنمو المعرفي ونظریة التحلیل النفسي ونظریة التعلم االج )Piagetبیاجیه (

یمر تعلمه بثالثة مستویات: التعلم الجسمي والتعلم بالنتائج والتعلم التركیبي  وجدانيالذكاء ال

  ). 169، ص2001 عن عثمان،التمثیلي (

ة منطق ) هو الذي اكتشفJ.Ledoux,1990ویرى البعض أن الباحث األمریكي جوزیف لودو( 

، حیث یرى أن جزءًا صغیرًا من المنبهات التي تثیر انفعاالتنا موجود على وجدانيالذكاء ال

  مستوى غدة صغیرة بالدماغ. 
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أن إذ یعتبر البعض  وجدانيللذكاء ال) نموذجًا Mayer et Salovey,1990وقدم مایر وسالوفي (

 بعدما كان یسمى بالكفاءة االنفعالیة وجدانيمن أطلقا مصطلح الذكاء ال هذین الباحثین هما

   ).22، ص2007،عن حسن(

في كتاب  1995ترجع إلى ما ورد سنة  وجدانيض أن جذور مفهوم الذكاء الویرى البع

الذي یتضمن مجموعة من البحوث التي تناولت تأثیر مراكز المخ في انفعاالت الفرد  جولمان

ومن ثم في أدائه وعالقاته مع اآلخرین، كما یتضمن أیضًا دراسات مایر وسالوفي والبرامج 

  المدرسیة المصممة لمساعدة األطفال في تطویر المهارات االنفعالیة واالجتماعیة. 

مبني على مفهوم جاردنر في نظریته حول الذكاءات  وجدانيذكاء الر جولمان أن فهمه للوذك

  المتعددة وبشكل خاص الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي. 

وقد برز جولمان من خالل دراساته حول المخ وعلوم السلوك كباحث نفسي متمیز ضمن 

ًال ما تخبرنا عما جماعة من الباحثین المهتمین بأن االختبارات التقلیدیة للذكاء المعرفي قلی

مع إصدار  وجدانيجهوده في دراسة الذكاء ال تسهم به في نجاح الفرد في الحیاة، واستمرت

  للفرد في مجال العمل وجدانيه أهمیة الذكاء الأوضح فی 1997كتاب ثاني سنة 

  ).  23-22، ص ص 2007،حسن عن(

في بعض األحیان یمكن أن یكون أكثر قوًة وتأثیرًا في  وجدانيأعتقد جولمان أن الذكاء الو   

حیاة اإلنسان من الذكاء العام، حیث یسهم في تحسین التحصیل الدراسي وخفض السلوك 

 %20العدواني والقدرة على األداء بشكل أفضل، وذكر أن الذكاء العام یتنبأ فقط بما یقارب 

امل أخرى ترتبط من النجاح إلى عو  %80في حین یعود من عوامل نجاح اإلنسان في الحیاة، 

  ).17، ص 2010عن أبو زیتون، ( وجدانيبالذكاء ال

   )Leever,Christopher et Porter,1999(ویشیر بعض الباحثین أمثال لیفر، كریستوفر وبورتر   

  ) Hebert et Kent,2006(وهیبرت وكانت ) Rice,Garland et Zigler,2000(ورایس، جارلن وزقلر 

والتي تنبع بسبب الفجوة الكبیرة بین النمو  فرادلدى األ وجدانيم الذكاء الأهمیة فهإلى 

لدیهم مما قد یؤدي إلى العدید من المشكالت االنفعالیة  الوجداني المعرفي والنمو االنفعالي
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والضغط النفسي وسوء التواصل مع  الوجدانیة وأهمها: الحساسیة الزائدة والحدة االنفعالیة

واالكتئاب والتي قد تؤثر في مجاالت النمو المختلفة، وفي نجاحهم المهني والدراسي اآلخرین 

   ).15، ص 2005عن عكاشة،(وفي الحیاة االجتماعیة 

  ) أنه إذا كان الذكاء المعرفي مفتاح النجاح في المجال الدراسي، 2005أون(-ویرى بار

یعتبر بوابة النجاح في الحیاة، فاكتساب التلمیذ قدرًا من الذكاء االنفعالي  وجدانيفإن الذكاء ال

   .ال یقل أهمیة عن تأهیله العلمي واألكادیمي

أن المدرسة هي المسؤولة عن تحقیق الكفاءة االنفعالیة من خالل بناء  إلى جولمان ویشیر

وتحسین مهارات الذكاء االنفعالي بدءًا من مرحلة ریاض األطفال حتى المرحلة المدرسیة 

فالبیئة المدرسیة التي ال توفر األمن االنفعالي للتلمیذ ). 142، ص2010عن المللي، (العلیا 

والتوتر واإلحباط في عالقاته باآلخرین مما ینعكس سلبًا على تجعله یشعر بالقلق والضغط 

  تركیزه في المواقف التعلمیة، فیقل بذلك تحصیله الدراسي. 

تعد دافعیة اإلنجاز من الموضوعات األساسیة التي اهتم بفحصها وقیاسها الباحثون في      

راسي واألداء بشكل مجال علم النفس االجتماعي وبحوث الشخصیة والمهتمون بالتحصیل الد

عام للنظر إلى اإلنجاز بأنه المكون األساسي في سعي الفرد اتجاه تحقیق ذاته، حیث یشعر 

، 1996، السهالوي والنویصر(اإلنسان بتحقیق ذاته من خالل ما ینجز وفیما یحققه من أهداف 

  ).47ص 

وقد ارتبط مصطلح دافعیة اإلنجاز في علم النفس بمفهوم الحاجة والدوافع والدافعیة، حیث 

) Adler(یرجع استخدام مصطلح الدافع لإلنجاز في علم النفس من الناحیة التاریخیة إلى أدلر

  مصطلح الحاجة لإلنجاز.  )Murray(قبل استخدام موراي) Levin(ولیفین

المبكرة، فإن الفضل یرجع إلى عالم النفس األمریكي هنري وعلى الرغم من هذه البدایات 

موراي في أنه أول من قدم مفهوم الحاجة لإلنجاز بشكل دقیق وبوصفه مكونًا مهمًا من 

مكونات الشخصیة وذلك في دراسة بعنوان " استكشافات في الشخصیة" والتي عرض فیها 

 حاجات الشائعة بین الناس.عدة حاجات نفسیة أطلق علیها الحاجات العالمیة وهي ال

الحدیث عن نشأة مفهوم الدافعیة وتطوره عبر التاریخ یؤدي بنا إلى عرض مختلف و

االتجاهات الفلسفیة التي تناولت هذا المفهوم منذ عهد فالسفة الیونان القدامى وٕالى ما 
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ولعله . والسلوك اإلنساني توصلت إلیه البحوث والدراسات المعاصرة في فهم السلوك والدافع

من المفید أن یلم كل دارس علم النفس عامة وعلم النفس الدافعیة خاصة بما كتب المفكرون 

من فالسفة وعلماء النفس حول موضوع الدوافع والدافعیة لفهم السلوك اإلنساني. وقد توصل 

هؤالء المفكرون إلى الكثیر من األفكار ذات قیمة والتي ساعدت ووجهت علماء وباحثین إلى 

عدید من المشكالت النفسیة والسلوكیة التي شغلت اهتمامهم لفترات زمنیة طویلة وما زال ال

  بعضها حتى اآلن یمثل مواضیع أساسیة في بحوث علم النفس المعاصر.

ویمكن إرجاع الكتابات األولى التي تناولت موضوع الدافعیة والدوافع إلى فالسفة الیونان 

میة بالغة في الفترة هذه وهما: االتجاه األول الذي نادى القدامى، حیث ظهر اتجاهان ذات أه

الذي یرى بأن اإلنسان في غالب ) Thrasymachus(به الفیلسوف السفسطائي ترازیماكوس 

األحیان یرید القیام بكل ما یمكن أن یجلب له اللذة أو یحافظ علیها أو یزید عنها، كما أنه 

األلم، وتدعى هذه النظریة بنظریة البحث عن دائم السعي لتجنب كل ما یمكن أن یسبب له 

 اللذة وتنبع أساسًا من المذهب الفلسفي المدعو بمذهب اللذة  للفیلسوف الیوناني أبیقور

)Epicure.( بزعامة الفالسفة سقراط -واالتجاه الثاني)Socrate (وافالطون )Platon ( وأرسطو

)Aristote (-عن طریق التفكیر العقالني وبالتالي  یرى أن اإلنسان كائن منطقي یختار سلوكه

هو مسؤول عن أفعاله كلها. ویتبین من هذه النظرة العقالنیة أن الكائن البشري یستعمل عقله 

 للقیام بمختلف السلوكیات التي یرغب فیها وأنه لیس بحاجة إلى دافعیة كعامل لتحریك سلوكه

)Vallerand,Thill et autres,1993,p6.(  

من أبرز الباحثین الذین أدخلوا المتغیرات ) Tolman(األمریكي طولمان  ویعتبر العالم  

الدافعیة في سیكولوجیة التعلم بحیث قدم في كتابه" السلوك الغرضي لدى الحیوانات 

المتغیرات الدافعیة كالحوافز والمطالب على أنها أكثر المحددات  1932واإلنسان" سنة 

  جنبًا إلى جنب مع المتغیرات المعرفیة المتمثلة  السلوكیة أو المتغیرات الوسیطة أهمیة

في االستعداد والغایة والوسیلة والتوقعات. ویشیر طولمان إلى أن الدافعیة تلعب دورًا هامًا 

 كمحدد لألداء الذي یرشد ویوجه إیجابیًا المحددات المعرفیة. 
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أبحاث ودراسات هول  من الباحثین الذین تأثروا بأعمال طولمان. وتعتبر) Hull(ویعتبر هول 

الرئیسیة نظریة متطورة في السلوك، حیث طور قانون األثر لثورندایك إلى نظریة التدعیم. 

وقد استبدل في هذه النظریة مصطلح اإلرضاء عند ثورندایك باختزال الحاجة وفیما بعد 

   اختزال الحافز وحدد مصطلحي الدافعیة: الحافز والحاجة.     

حیث حدد متغیره الدافعي  1915أول صیاغة منظمة لنظریة الدافعیة سنة ) Freud(وقدم فروید 

األساسي وهو الغریزة. ولقد أدرج بعض الباحثین نظریة فروید التحلیلیة ضمن نظریات علم 

النفس الهورمي إلیمانها الشدید بأن وراء كل سلوك دوافع معینة، وأن تصرفات اإلنسان كلها 

بة أو تحقیق غایة. واألمر هذا هو الذي جعل ماك دوجال تكون دائمًا من أجل إشباع رغ

ینادي بفروید زعیمًا لعلم النفس الهورمي. ویؤكد فروید في نظریته على أهمیة دور خبرات 

الطفولة المبكرة في تحدید سلوك الفرد المستقبلي. كما یطرح مفهوم الدافعیة الالشعوریة 

ون قادرًا على تحدید أو معرفة الدوافع الكامنة لتفسیر ما یقوم به الفرد من سلوك دون أن یك

وراء سلوكه هذا، ویفسر هذه الظاهرة بمفهوم الكبت وهو آلیة نفسیة یخزن بها الفرد أفكاره 

ورغباته في الالشعور لیتجنب ضرورة بحثها على مستوى الشعور ألسباب تتعلق بعدم توافر 

  ).216، ص 1986، (نشواتي الفرص المناسبة لتحقیقها على هذا المستوى

  بأعماله التجریبیة األولى حین تحدث عن المیول المسیطرة والتي ) Levin(وُعرف لیفین 

هي القوى الدافعیة األولیة بجانب المیكانزمات االرتباطیة والتي سماها فیما بعد بالحاجات. 

  ونظریة لیفین هي النظریة التي ترتبط بعلم النفس التجریبي الكالسیكي.

 موراي في تفسیره للسلوك على أهمیة أحداث الطفولة المبكرة ودینامیات الشخصیة وأكد 

، 1992(منصور، ویقدم المتغیر الدافعي (الحاجة) حیث تتضمن نظریته تقریبًا أربعین حاجة 

  ).176ص

وأخذ یسعى إلى استكمال الشوط إلى أقصى مداه مستعینًا  وقد اتبع ماكلیالند خطى موراي

باختبار تفهم الموضوع وٕانماء نظریة في الدافعیة. وتوصل ماكلیالند وزمالؤه إلى تصورات 

جدیدة للدافعیة وركزت بحوثهم وتصورهم النظري أساسًا على متغیر دافعي واحد المعروف 
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لیالند بسلوك المخاطرة واعتمد على دافعیة اهتم أتكنسون أحد رفاق ماكو  بالدافع لإلنجاز.

  اإلنجاز وطورها إلى طراز مثیر للغایة كنظریة للدافعیة اإلنسانیة.

وما اقترحه في كتابه ) Allport(وبرز اتجاه آخر في سیكولوجیة الشخصیة مع أعمال ألبورت 

 ، بحیث وضع نظامًا وصفیًا للشخصیة یتناقض إلى حد ما مع1937عن الشخصیة سنة 

الخط األساسي الدینامي لنظریة الشخصیة كما قدمه فروید ولیفین وموراي وغیرهم. وینكر 

ألبورت أهمیة الحاجات أو الحوافز البیولوجیة وكذلك أهمیة النمو في الطفولة بالنسبة 

 لشخصیة الراشد. وكبدیل لذلك طور فرضًا عن االستقالل الوظیفي لدافعیة الكبار، 

ویرى أن دوافع األفراد تتغیر وتنمو في سیاق الحیاة، ألن من طبیعة الناس أنهم ینبغي أن 

) Maslow( یفعلوا هكذا. ویتفق ألبورت في هذه النظریة الفلسفیة الوجودیة لإلنسان مع ماسلو

وینتقد ماسلو نظریة  الذي یعتبر من أبرز علماء االتجاه اإلنساني في نظریة الشخصیة.

لنفسي من حیث أنها تعتمد على دافعیة النقائص وتغفل تمامًا دافعیة النمو التي التحلیل ا

تتضح كحاجة إلى تحقیق الذات والتي یمكن أن تتبدى في السلوك حینما تشبع الحاجات 

ویقترح نظامًا هرمیًا للحاجات وفقًا للقوة الغالبة یمتد من أولى الحاجات الفیزیولوجیة  األخرى

  ).47، ص1992(منصور، نضجًا وتطورًا من الناحیة النفسیة إلى أرقى الحاجات

  أحد المداخل العلمیة الهامة التي زاد االهتمام به في السنوات األخیرة ویعد الرضا الوظیفي 

نظرًا لما یشكله من أهمیة بالنسبة الستمراریة العامل في مهامه وتواصله بصورة الفّعالة 

  تحقیق الرضا عن العمل لمعلمي التعلیم االبتدائي فيوالمنتجة، وهذا من شأنه أن یسهم 

  وبالتالي تحقیق غایات المجتمع وأهداف المدرسة.

والرضا الوظیفي هدف ینشده جمیع العاملین والسیما المعلمین، وعدم توافره قد یكون له 

  تأثیرات سلبیة في أدائه وفي العملیة التعلیمیة ككل.

  یمثل مختلف المشاعر التي تكونت لدى الفرد نحو وظیفته والرضا الوظیفي متغیر

  وهذه المشاعر تكون إیجابیة عندما یتصور الفرد أن وظیفته تحقق إشباعًا لحاجاته لهذا 
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یكون راضیًا عن عمله، أما إذا تصور أن وظیفته ال تحقق له إشباعًا لحاجاته فتكون مشاعره 

نه، وبهذا فإن الرضا عن الوظیفة أو العمل سلبیة نحو عمله، وبالتالي یكون غیر راض ع

 ).3، ص 2007، الزبون وآخرین یعبر عن مدى اإلشباع الذي یوفره العمل للفرد (عن
  ) من أوائل الباحثین في مجال الرضا عن العمل الوظیفي Hoppock,1935( ویعد هوبك

  التي تجعل الموظف راضیًا عن عمله والوظیفیة و العوامل حیث یعّرفه أنه مجموعة من 

  ).143، ص 1991(عن عشري، 

  ) على أنه یمثل الفرق في إدراك العالقة Porter,1975) وبورتر(Locke,1969(ّصوره لوك و  

   بین ما یتوقع الفرد للحصول علیه من وظیفته، وبین ما هو متحصل علیه بالفعل

 ).143، ص 1991(عن عشري، 
شجع على زیادة عن العمل ی مبرضاه األفرادوتبرز أهمیة الرضا الوظیفي في أن شعور  

، مفي عمله م، كما یزید من تمسكهمتهاوٕانتاجی منحوه مما یزید من عطائه موٕاقباله محماسه

األفراد ونحو الحیاة عامة، على اعتبار أن  مإحساسًا إیجابیًا نحو وظیفته ماألمر الذي یعطیه

 مومشاعره تهمیؤثر في اتجاها ینالوضع النفسي للموظفف العمل.في  همأوقات یمضون معظم

  ). 4، ص 2007الزبون وآخرون، (فیها  وننحو المؤسسة التي یعمل

وعلى المستوى التنظیري فقد ظهرت نظریة العامل التقلیدیة ونظریة العاملین لهرزبرج 

)Herzberg,1959 ًفي تفسیر العالقة القائمة بین الرضا  ) الشهیرة والتي كان لها اسهامًا واضحا

  الوظیفي واإلنتاجیة.

 )Stoeber & Rennert,2008(وستویبر ورینرت  )Kokkinos,2007( كوكینوس وأوضحت دراسات

أن مهنة التعلیم تقترن عادة بضغوطات وظیفیة عالیة، األمر الذي یفسر رغبة بعض 

  المعلمین في إنهاء حیاتهم المهنیة باللجوء إلى التقاعد المبكر حفاظًا على ما تبقى 

 قاریسیا وزمالؤه -التعلیم كما أشارت إلیها دراسات كانومن طاقتهم المستهلكة في مهنة 
)Cano-Garicia et al.,2005 ولونج ولي ()Leung et Lee,2006( ، جودج وآخرون  ترى دراساتو

)Judge et al.,2001 وتاي وأوبراین ()Tye & O’Brien,2002وهاریسون وآخرون ( )Harrison et 
al.,2006 أن الضغوط النفسیة والمدرسیة التي یعیشها بعض المعلمین تبرر رغبتهم في (

  ).2، ص 2013(عن الدویلة،  أخرىالتحول من مهنة التعلیم إلى مهنة 
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لقد تناول بعض الباحثین الذكاء الوجداني في عالقته بالدافعیة لإلنجاز لدى المعلمین حیث 

  نذكر من التراث السیكولوجي والتربوي الذي تناول هذا الموضوع بعض الدراسات السابقة 

الذكاء  دال بینالتي توصلت نتائجها إلى وجود ارتباط ) 2002(دراسة أبو ناشي  مثل

كلیة التربیة بجامعة ب المعلمین طلبةالودافعیة اإلنجاز والمهارات االجتماعیة لدى  الوجداني

رتباط موجبة أوضحت نتائجها عن وجود عالقة ا التي (Raita,2006) ودراسة رایتا ،المنوفیة

نیوكاسل بمدینة  الثانوي تعلیمال أساتذةودافعیة اإلنجاز لدى  وجدانيبین الذكاء ال

)Newcastle ،( ودراسة رحیل وحبیبة ونور الدین)Rahil,Habibah & Noordin,2006 ( التي  

هدفت إلى معرفة مستوى الذكاء االنفعالي ودافعیة اإلنجاز وعالقتهما بالتحصیل الدراسي 

لدى الطلبة بالجامعات الحكومیة والخاصة في مالیزیا، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة 

ة بین الذكاء االنفعالي وكل من دافعیة اإلنجاز والتحصیل الدراسي، ودراسة نیكبور ایجابی

التي هدفت إلى توضیح دور الذكاء ) Nikpour,Allahyari & Amiri,2007(واهللا یاري وعمیري 

االنفعالي في تحقیق الدافعیة اإلنجاز والصحة النفسیة والكفاءة األكادیمیة، وأظهرت النتائج 

   االنفعالي وكل من والصحة النفسیة والكفاءة األكادیمیة، الذكاء دالة بین  وجود عالقة

ارتباط دالة بین الذكاء أسفرت نتائجها عن وجود عالقة  التي) 2008(ودراسة عبد الرزاق 

طالبات قسم علم النفس بكلیة التربیة بجامعة الملك سعود، اإلنجاز لدى ودافعیة  وجدانيال

ووكل من الدافع  وجدانيوضیح العالقة بین الذكاء الالتي هدفت إلى ت) 2008(ودراسة المساعید

لإلنجاز والتحصیل الدراسي للطلبة بجامعة آل البیت، وتوصلت إلى وجود معامالت ارتباط 

وكل من الدافع لإلنجاز والتحصیل الدراسي، ودراسة لوي  وجدانيال ایجابیة بین الذكاء

في  وجدانيأهمیة المهارات الذكاء ال التي هدفت إلى توضیح) Low &Nelson,2008(ونلسون 

 نتائجها كشفت حیث الدراسي لدى طلبة جامعة التكساسزیادة الدافعیة لإلنجاز والتحصیل 

وكل من الدافعیة لإلنجاز والتحصیل الدراسي،  وجدانيالعن وجود عالقة دالة بین الذكاء 

ودافعیة  وجدانيارتباط دال بین الذكاء ال وجود التي أشارت إلى) 2010(العلي والعنزيودراسة 

التي أسفرت ) 2013( ودراسة خالد شنون، الثانوي بدولة الكویت أساتذة التعلیماإلنجاز لدى 

 وسینیا ودراسة روي ودافعیة اإلنجاز، الوجداني الذكاء ارتباط بین عالقة عن وجود نتائجها
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 بین موجبة دالة عالقة نتائجها عن وجود التي كشفت) Roy, Sinha & Suman, 2013( وسومان

  .)14 ص، 2012، میماس(ي األكادیم ودافعیة اإلنجاز وجدانيال الذكاء

  أما الدراسات التي تناولت العالقة بین الذكاء الوجداني والرضا الوظیفي لدى المعلمین 

التي هدفت إلى تحدید العالقة بین الذكاء الوجداني  )Busso,2004( باسو دراسة فنذكر منها

والرضا الوظیفي لدى معلمي التعلیم االبتدائي حیث توصلت النتائج إلى وجود عالقة موجبة 

  ) Downey,2005(داونيلدى أفراد العینة، ودراسة بین الذكاء الوجداني والرضا الوظیفي 

التي أشارت نتائجها إلى وجود عالقة دالة إحصائیا بین الذكاء الوجداني والرضا الوظیفي 

 لیفنقستون ودايلدى عینة من أساتذة ومدیري ثانویات والیة فیرجینیا األمریكیة، ودراسة 

)Livingstone et Day,2005(  التي هدفت إلى معرفة العالقة بین الذكاء الوجداني وكل من

ة والذكاء المعرفي والرضا عن الحیاة والعمل لدى عینة من معلمي التعلیم سمات الشخصی

االبتدائي حیث توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بین الذكاء الوجداني والرضا عن 

التي أسفرت نتائجها عن وجود عالقة بین الذكاء  )Johnson,2008(جونسوندراسة و العمل، 

بعض الشركات الصناعیة والتكنولوجیة في  عمالدیري و الوجداني والرضا عن العمل لدى م

التي هدفت إلى معرفة  )Ruestow,2008ریستو(دراسة  وغرب الوالیات المتحدة األمریكیة، 

  تأثیر مستوى الذكاء الوجداني للقائد في مستوى رضاه الوظیفي وااللتزام التنظیمي له

ان حیث أسفرت النتائج عن وجود لعینة من موظفي المنظمة الحكومیة لخدمات حقوق اإلنس

  عالقة دالة إحصائیا بین الذكاء الوجداني للقائد وبین مستوى الرضا الوظیفي للعمال.

  أما الدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني فنذكر منها 

   التي أظهرت نتائجها )Mayer,Caruso et Salovey,1999مایر وكاروزو وسالوفي ( دراسة

  أون وباركر -دراسة بار، و عموماً  وجدانيأن اإلناث یتفوقن على الذكور في الذكاء ال

)Bar-On et Parker,2000 عن وجود أثر دال للنوع وتفوق اإلناث على الذكور في الذكاء (

 تأثیرهدفت إلى التعرف إلى  التي) Tapia et Marsh,2001تابیا ومارش ( ، ودراسةاالنفعالي

لدى طلبة إحدى كلیات مدینة مكسیكو، حیث توصلت النتائج  وجدانيالجنس في الذكاء ال
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 إلى هدفت التي )2001(راضي ودراسةوجداني، إلى عدم وجود تأثیر للجنس في الذكاء ال

  النتائجبین الجنسیین من طالب الجامعة، وتوصلت  وجدانيمعرفة الفروق في الذكاء ال

 وجدانيإلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في عوامل الذكاء ال 

   ، ودراسة(التعاطف، وٕادارة االنفعاالت، الدافعیة الذاتیة، والدرجة الكلیة) لصالح اإلناث

ن طالب عن عدم وجود فروق بین الجنسین م هاكشفت نتائجالتي  )2002عبد العال عجوة(

  . وجدانيالالجامعة في الذكاء 

ف ) بدراسة للتعر Rooy,Alonso et Viswesvaran,2004وقام كل من روي وألنزو وفیزویفاران (

وفقًا للجنس بین طلبة إحدى الجامعات األمریكیة حیث  وجدانيإلى الفروق في الذكاء ال

  . وجدانيث على الذكور في الذكاء التوصلت نتائج الدراسة إلى تفوق اإلنا

لتعرف إلى عالقة الذكاء ) دراسة هدفت إلى اHarrod et Schee,2005وسكي ( كما أجرى هارود

إلى أن مستویات الذكاء  بالمتغیرات الدیمغرافیة منها الجنس، وأشارت النتائج وجدانيال

) 2005وتوصلت نتائج دراسة إلهام وأمنیة ( كانت لدى اإلناث أفضل من الذكور. وجدانيال

. وأسفرت نتائج دراسة وجدانير واإلناث في الذكاء الذكو إلى عدم وجود فروق بین ال

) عن وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني حیث كان 2008إسماعیل(

متوسط درجات الذكور أعلى من متوسط درجات اإلناث في بعض أبعاد مقیاس الذكاء 

داللة إحصائیة بین  ) إلى وجود فروق ذات2009وتوصلت نتائج دراسة ضاهر( الوجداني.

  والدرجة الكلیة وكانت لصالح اإلناث. وجدانيفي أبعاد مقیاس الذكاء ال الذكور واإلناث

) عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا 2009وكشفت نتائج دراسة هوشیار صدیق السنطاوي(

 وأجرى عدنان محمد عبده .وجدانيلیم اإلعدادي في الذكاء البین الجنسین من تالمیذ التع

ود فروق ) دراسة على عینة من طلبة الجامعة، حیث توصلت نتائجها إلى وج2011القاضي(

وأظهرت دراسة نعمات علوان وزهیر  بین الجنسین لصالح اإلناث. وجدانيدالة في الذكاء ال

) وجود فروق دالة إحصائیا في الذكاء الوجداني بین الذكور واإلناث من 2013النواجحة(

وتوصلت دراسة عبد اهللا أحمد  بمحافظات غزة بدولة فلسطین.طالب جامعة األقصى 
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بین الذكور واإلناث من طالب جامعة  في الذكاء الوجداني ) إلى وجود فروق2014الزهراني(

وكشفت نتائج دراسة نجمة  الملك سعود بالمملكة العربیة السعودیة لصالح اإلناث.

الذكور واإلناث من ) عن وجود فروق دالة إحصائیًا في الذكاء الوجداني بین 2014بالل(

  جامعة مولود معمري بتیزي وزو بالجزائر لصالح اإلناث.  طالب

  دراسة ومن الدراسات التي تناولت الفروق بین الذكور واإلناث في الرضا الوظیفي نذكر منها 

ر متغیر الجنس في الرضا الوظیفي التي أشارت نتائجها إلى تأثی)1984ناصر ومحمود(

لمعلمي التعلیم االبتدائي بمدارس وكالة الغوث باألردن ولصالح اإلناث، ودراسة 

) التي أسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائیا بین الذكور واإلناث من 1990العقلة(

تي توصلت ) ال1991معلمي التعلیم االبتدائي بمحافظة إربد لصالح اإلناث، ودراسة رضان(

) 1991إلى عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في الرضا الوظیفي، ودراسة شكري( انتائجه

بین معلمي ومعلمات  ة في الرضا عن العملالتي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائی

  ) التي أسفرت نتائجها 1992ولصالح المعلمات، ودراسة ظاظا(الریاضیات في دولة قطر 

  في الرضا الوظیفي بین معلمي ومعلمات التربیة الریاضیة في األردن. وجود فروقعن عدم 

 بكل من في عالقته وجدانيسات التي تناولت الذكاء اللدراا لبعض من خالل العرض السابق

تلك التي تناولت  وأ والرضا الوظیفي لدى معلمي التعلیم االبتدائي من جهة، دافعیة اإلنجاز

من جهة  والرضا الوظیفي ودافعیة اإلنجاز اء الوجدانيفي الذك الذكور واإلناث الفروق بین

هناك عالقة بین الذكاء الوجداني وكل من دافعیة اإلنجاز والرضا الوظیف،  أخرى، یتبین أن

الدراسات التي تناولت الفروق بین الجنسین في المتغیرات تفاوت في نتائج  بینما ظهر

  الثالث.

  نل االهتمام الالزم تلم  افإنه فاهیم وأهمیتها للفرد والمجتمع،الم هحداثة هذوعلى الرغم من 

في  وجدانيم دراسة موضوع الذكاء اللم یت-اواطالعه الباحثةحد علم -ن الباحثین، فعلىم

في  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيلدى  والرضا الوظیفي دافعیة اإلنجاز بكل من عالقته

 المجتمع العربي عامة، والمجتمع الجزائري خاصة.
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  إلى اإلجابة  ، حیثومن هذا المنطلق تصبح الدراسة الحالیة ضرورة بحثیة لها مبرراتها

  التالیة: تعن التساؤال

   نجازلإلدافعیة ال وكل من وجدانيالذكاء ال هل توجد عالقة دالة إحصائًیا بین-

  ؟بوالیة تیزي وزو مرحلة التعلیم االبتدائيمعلمي لدى  الرضا الوظیفيو 

 معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین وجدانيالذكاء ال فيدالة إحصائًیا  فروقهل توجد -

  ؟في التعلیم وسنوات األقدمیة والمستوى التعلیمي الجنس لمتغیرات وفقاً  بوالیة تیزي وزو

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین لإلنجاز ةالدافعی فيدالة إحصائًیا  فروقهل -

  في التعلیم؟ وسنوات األقدمیة والمستوى التعلیمي لمتغیري الجنس وفقاً بوالیة تیزي وزو 

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین الرضا الوظیفي فيدالة إحصائًیا  فروقهل -

  في التعلیم؟ وسنوات األقدمیة والمستوى التعلیمي لمتغیري الجنس وفقاً بوالیة تیزي وزو 

  فرضیات الدراسة:- 2

 تفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة وفي ضوء تساؤالت الدراسة، صیغ

   على النحو التالي:الفرضیات 

  :األولى الفرضیة العامة-1.2

   نجازلإلدافعیة ال وجداني وكل منالذكاء ال دالة إحصائًیا بینموجبة و  توجد عالقة

  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بوالیة تیزي وزو. لدى  الرضا الوظیفيو 

  وتتفرع هذه الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة التالیة:

  الفرضیة الجزئیة األولى:-1.1.2

معلمي مرحلة لدى  نجازلإلدافعیة وجداني والالذكاء ال دالة إحصائًیا بینموجبة و  توجد عالقة

  تیزي وزو.التعلیم االبتدائي بوالیة 

 الفرضیة الجزئیة الثانیة:-2.1.2

معلمي مرحلة لدى  الرضا الوظیفيو وجداني الذكاء ال دالة إحصائًیا بینموجبة و  توجد عالقة

  التعلیم االبتدائي بوالیة تیزي وزو.
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  :الثانیة الفرضیة العامة-2.2

  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي  بین متوسطات درجات دالة إحصائًیا فروقتوجد 

  . في التعلیم وسنوات األقدمیة والمستوى التعلیمي لمتغیري الجنس وفقاً  وجدانيالذكاء ال في

  وتتفرع هذه الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة التالیة:

  الفرضیة الجزئیة األولى:-1.2.2

   التعلیم االبتدائيمعلمي مرحلة  بین متوسطات درجات دالة إحصائًیا فروقتوجد 

  لمتغیر الجنس. وفقاً  وجدانيالذكاء ال في

  :ثانیةالفرضیة الجزئیة ال-2.2.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین متوسطات درجات دالة إحصائًیا فروقتوجد 

  المستوى التعلیمي. وفقًا لمتغیر وجدانيالذكاء ال في

  :لثةالفرضیة الجزئیة الثا-3.2.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین متوسطات درجات دالة إحصائًیا فروقتوجد 

 .في التعلیم لمتغیر سنوات األقدمیة وفقاً  وجدانيالذكاء ال في

   :الثالثة الفرضیة العامة-3.2

  مرحلة التعلیم االبتدائي  معلمي بین متوسطات درجاتدالة إحصائًیا  فروق توجد

  . في التعلیم وسنوات األقدمیة والمستوى التعلیمي لمتغیري الجنس وفقاً  لإلنجاز ةالدافعی في

  وتتفرع هذه الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة التالیة:

  الفرضیة الجزئیة األولى:-1.3.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي متوسطات درجات بیندالة إحصائًیا  فروقتوجد 

  لمتغیر الجنس. وفقاً  لإلنجاز ةالدافعی في

  :ثانیةالفرضیة الجزئیة ال-2.3.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي متوسطات درجات بیندالة إحصائًیا  فروقتوجد 

  وفقًا لمتغیر المستوى التعلیمي. لإلنجاز ةالدافعی في

  :لثةالفرضیة الجزئیة الثا-2.3.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي متوسطات درجات بیندالة إحصائًیا  فروقتوجد 

 .في التعلیم لمتغیر سنوات األقدمیة وفقاً  لإلنجاز ةالدافعی في
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  :الرابعة الفرضیة العامة-4.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي متوسطات درجات بیندالة إحصائًیا  فروق توجد

  . في التعلیم وسنوات األقدمیة والمستوى التعلیمي لمتغیري الجنس وفقاً  الرضا الوظیفي في

  هذه الفرضیة إلى الفرضیات الجزئیة التالیة:وتتفرع 

  الفرضیة الجزئیة األولى:-1.4.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي متوسطات درجات بین دالة إحصائًیا فروقتوجد 

  لمتغیر الجنس. وفقاً  الرضا الوظیفي في

  :ثانیةالفرضیة الجزئیة ال-2.4.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي متوسطات درجات بین دالة إحصائًیا فروقتوجد 

  وفقًا لمتغیر المستوى التعلیمي. الرضا الوظیفي في

 :لثةالفرضیة الجزئیة الثا-3.4.2

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي متوسطات درجات بیندالة إحصائًیا  فروقتوجد 

  .في التعلیم لمتغیر سنوات األقدمیة وفقاً الرضا الوظیفي  في

  : أهداف الدراسة- 3

معلم مرحلة التعلیم من شخصیة  ةهام ثالثة جوانبتحاول الدراسة الحالیة الكشف عن  -

  . والرضا الوظیفي دافعیة لإلنجازالو  وجدانيالذكاء ال يفي الجزائر وه االبتدائي

  نجازلإلدافعیة ال الوجداني وكل من قة القائمة بین الذكاءالكشف عن طبیعة العال -

  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بوالیة تیزي وزو.لدى عینة من  والرضا الوظیفي

   دافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفيالفي كل من الذكاء الوجداني و  الفروق الكشف عن -

بوالیة تیزي وزو وفق متغیري السن والمستوى التعلیمي  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بین

   .في التعلیم وسنوات األقدمیة

  أهمیة الدراسة: - 4

تأتي أهمیة الدراسة النظریة من خالل متغیراتها والتي تعد ذات صلة وثیقة بمجال الصحة 

  النفسیة، كما یعد مفهوم الذكاء الوجداني مفهومًا حدیثًا نسبیًا وینتمي إلى القوى اإلیجابیة 

  في الشخصیة من منظور علم النفس اإلیجابي.
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ة من خالل طبیعة العینة وهي معلمي مرحلة التعلیم الحالیكما تتضح أهمیة الدراسة 

  االبتدائي والتي تعتبر حجر األساس في العملیة التعلیمیة.

  أما من الناحیة العملیة التطبیقیة فمن خالل ما تسفر عنه نتائج الدراسة المیدانیة قد تسهم 

نجاز لدى المعلمین في توجیه النظر نحو أهمیة الذكاء الوجداني في التأثیر في الدافعیة لإل

    ورضاهم الوظیفي.

التي تطبق في الجزائر على -الباحثة على حد علم واطالع-تعد الدراسة األولى ذه الدراسةوه

  .معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي عینة من

متغیرات ذات أهمیة بالغة  والرضا الوظیفي ودافعیة اإلنجاز وجدانيالذكاء التعتبر متغیرات 

من خالل الدراسة -تقدیم معلومات حدیثة عنهاأن و  والمعلمین خاصًة، ،عامةً  في حیاة األفراد

 والرضا الوظیفي (متغیر مستقل) ودافعیة اإلنجاز الوجدانياالرتباطیة بین الذكاء  الوصفیة

  تعد إضافة جدیدة للمكتبة الجزائریة.-) ةتابع ات(متغیر 

معلمي  لدى والرضا الوظیفي نجازلإلدافعیة ال وجداني في عالقته بكل منلذكاء الاإن دراسة 

للمعلم والمدیر والمفتش والمسؤولین ستقدم معلومات نظریة وعملیة مرحلة التعلیم االبتدائي 

الستثمار طاقاتهم وتوظیف قدراتهم المختلفة  بالمعلمینمن أجل توجیه االهتمام  على القطاع

من  هاواالهتمام بتنمیت ورضاهم الوظیفي ودافعیتهم لإلنجاز وجدانيذكائهم ال والمتباینة في

  والذي سینعكس دون شك على تحصیل ومردود تالمیذه من جهة  جّیدأداء تعلیمي  أجل

  وعلى رفع مستوى اإلنتاجیة واألداء واالنتماء لمؤسسته التعلیمیة.  

والرضا  نجازلإلدافعیة ال العالقة بین بكل منوترى الباحثة الحالیة أن التعرف إلى طبیعة 

 حد علم واطالع-علىو  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي مشكلة تستحق الدراسة لدى الوظیفي

تتناول الذكاء الوجداني في عالقته بالدافعیة لإلنجاز والرضا  ةفإنها لم تر دراس-الباحثة

   .معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي الوظیفي لدى

  اإلجرائیة: وتعریفاتها مفاهیم الدراسة- 5

  :وجدانيالذكاء ال-1.5

  :وهو وجدانيال ) للذكاء10، ص 1998(تتبنى الدراسة الحالیة تعریف عثمان ورزق  

بوضوح وصیاغتها  د لالنفعاالت والمشاعر الذاتیة وفهمهااإلدراك الجیّ االنتباه و  القدرة على"  

للدخول معهم في عالقات  ومشاعرهم نفعاالت اآلخرینوفقًا لمراقبة وٕادراك دقیق ال وتنظیمها
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تساعد الفرد على الرقي العقلي والمهني وتعلیم المزید من المهارات اإلیجابیة  انفعالیة إیجابیة

  هذین الباحثین خاصیة مركبة من خمسة مكّونات أساسیة  عندوالذكاء الوجداني  ".للحیاة

    .التواصل-5التعاطف -4تنظیم االنفعاالت - 3إدارة االنفعاالت -2فة االنفعالیة المعر -1هي:

 معلمالإجرائیًا في هذه الدراسة بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها  الذكاء الوجداني ویعَرف

  الحالیة. المستخدم في الدراسة )2001عثمان ورزق(ل وجدانيعلى مقیاس الذكاء ال

  نجاز:لإل دافعیة ال-2.5

: " الرغبة في األداء الجید والنجاح انجاز بأنهاإلدافعیة یعّرف عبد الرحمان صالح األزرق ال

وتتبنى الدراسة  ).120، ص 2000األزرق، (في وضعیة تنافسیة طبقًا لمعاییر تفوق معینة "

خاصیة مركبة من خمسة  الباحث صالح األزرقوالدافعیة لإلنجاز عند الحالیة هذا التعریف. 

   هي:أبعاد 
  مستوى إدراك الزمن-4 مستوى األداء -3 مستوى المثابرة -2 مستوى الطموح-1

   مستوى التنافس.-5 
 المعلمكلیة التي یحصل علیها إجرائیًا في هذه الدراسة بالدرجة ال نجازاإلدافعیة ال عَرفتو  

 المستخدم في الدراسة )2000(لعبد الرحمان صالح األزرق نجازلإلدافعیة العلى مقیاس 

  الحالیة.

  الرضا الوظیفي:-3.5 

رضا الفرد ومشاعره تجاه العمل الذي  بالرضا الوظیفي هویقصد عبد الرحمان صالح األزرق 

یقوم به وهو شعور داخلي یخبره ویتضمن جانب معرفي وجداني سلوكي یتحدد في تقبل الفرد 

لمهنته وٕاشباع حاجاته للتقدیر من خالل وظیفته وشعوره بالراحة النفسیة والتقدیر من قبل 

  التعریف. وتتبنى الدراسة الحالیة هذا  ).123، ص 2000األزرق، ( اآلخرین

  والرضا الوظیفي عند هذا الباحث خاصیة مركبة من أربعة أبعاد هي:
  الرضا عن مدى تحقیق المهنة للذات-2 الرضا عن المرتبات والمزایا المادیة-1

    الرضا عن عالقته بالمسؤولین.-4 الرضا عن طبیعة العمل وظروفه-3 

على  المعلمكلیة التي یحصل علیها إجرائیًا في هذه الدراسة بالدرجة ال الرضا الوظیفي عَرفیو 

  الحالیة. المستخدم في الدراسة )2000(الرضا الوظیفي لعبد الرحمان صالح األزرقمقیاس 
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   معلم مرحلة التعلیم االبتدائي:-4.5

لوالیة تیزي وز بصفة المتواجد بإحدى المدراس االبتدائیة التابعة لمدیریة التربیة  الفرد هو

  بینه وبین وزارة التربیة الوطنیة ویمنح له راتب مقابل عمله الذي یقوم بإبرام عقد دائمة، و 

  .2015- 2014الذي یؤدیه في إحدى المدراس االبتدائیة للسنة الدراسیة 

  :   في التعلیم سنوات األقدمیة-5.5

  منذ لحظة تعیینه. والتدریس التعلیمیقصد بها المدة الزمنیة التي قضاها المعلم في مهنة 

  الدراسة: حدود- 6

یتمثل موضوع الدراسة في البحث عن العالقة بین الذكاء الوجداني وكل من الدافعیة لإلنجاز 

والرضا الوظیفي من جهة، والكشف عن الفروق بین أفراد عینة من معلمي مرحلة التعلیم 

ن جهة أخرى. والدراسة الحالیة تتحدد االبتدائي بوالیة تیزي وزو في نفس المتغیرات م

  الذكاء الوجداني والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي،  بالمتغیرات موضع البحث وهي:

  كما تتحدد بالعینة العشوائیة التي تتكّون من معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي بوالیة تیزي وزو

 فاروق السید الذكاء الوجداني للباحثینوباألدوات المستخدمة في الدراسة والمتمثلة في مقیاس 

الدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي للباحث  ي) ومقیاس2001رزق(محمد عبد السمیع عثمان و 

 2015-2014)، كما یتحدد بالزمان وهو السنة الدراسیة 2000عبد الرحمان صالح األزرق(

  ربیة لوالیة تیزي وزو التابعة لمدیریة التالمدراس االبتدائیة  مجموعة منوبالمكان وهو 

     فإن إمكانیة تعمیم نتائج هذه الدراسة واالستفادة منها مرتبطة بحدودها المذكورة سالفًا. ،ولذلك

  :الدراسات السابقة- 7
  :ء الوجداني والدافعیة لإلنجاز دراسات تناولت العالقة بین الذكا-1.7

  : (Joberg,2001)برج جودراسة - 1

ال في التوافق عام الوجدانيكان الذكاء  إذاالى الكشف عما  الدراسة هذه هدفت         

النفعالي ایجابیا بمستوى التعلیم، تقدیر حیث اقترحت الدراسة ارتباط الذكاء االناجح مع الحیاة 

، الرضا الوظیفي التوازن وى الدخل الشهري، الدافعیة العمل، مستالذات مقاومة الفشل، االبداع

من الكبار)، الرهاب النفسي،  أكثر (الصغارالجید في الحیاة العمل وارتباطه سلبیا بالعمر 

مقیاس الذكاء  طبق .) موظفا153اعطاء االولویة للقیم االقتصادیة وتكونت عینة الدراسة من (

  العمر، (الجنس، ولیةأفراد العینة واستمارة بیانات أعلى  المتعدد العوامل الوجداني
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وتوصلت الدراسة  ،ومحكات مرتبطة بمجال العملمقاییس للشخصیة واالتجاه و علیم) مستوى الت

واالبداعیة  واالحباط،والمقاومة االفضل للفشل  الوجدانيالى وجود عالقة ایجابیة بین الذكاء 

برفلة الرهاب النفسي، وارتفاع مستوى تقدیر الذات، كما اتضح وجود عالقیة ایجابیة بین 

 والدخل الشهري االعلى). والتوازن االفضل للحیاة (العمل الوجدانيالذكاء 

 ،والدافعیة للعملوالرضا الوظیفي  الوجدانيكما ظهرت وجود عالقة ایجابیة بین الذكاء 

وجداني یتمتعن بذكاء  اإلناثان  واخیرا وجدت الدراسة االقتصادیة،واعطاء االولویة للقیم 

  ).22، ص 2009سعدي بن حامد،( الكبارمن  أكثروالصغار  الذكور،من  أكثر

  ):2002دراسة كواسة (-2

   وعینة قوامها      لإلنجازإلى الكشف عن العالقة بین الذكاء الوجداني والدافع  الدراسة هذه هدفت   

 ) وأسفرت الدراسة عنسنة 22-19طالب وطالبة من طالب الجامعة تراوحت أعمارهم بین () 300(

وجود عالقة دالة إحصائیا بین مكونات الذكاء الوجداني والدافع االنجاز، كما أشارت نتائج الدراسة 

ة باالنفعاالت إدار  الوعي(الوجداني إلى إمكانیة التنبؤ بدافعیة االنجاز في ضوء أبعاد الذكاء 

 ).15، ص2011حیلي،ز ال(وتحفیز الذات، والمشاركة الوجدانیة وادارة العالقات االجتماعیة  االنفعاالت،

   متغیرات أخرى:و دراسات تناولت العالقة بین الذكاء الوجداني -2.7 

  ) :Lindely 2001دراسة لیندلي (- 1

الى بیان العالقة بین الذكاء الوجداني ومتغیرات الشخصیة االنبساطیة  الدراسة هذه هدفت

ومتغیرات  دالة بین الذكاء الوجداني ةحت نتائج الدراسة الى وجود عالقالتلیف، وأوض

 )،الشخصیة (االنبساطیة كفاءات الذات، تقدیر الذات التفاؤل، وجهة الضبط الداخلیة

عدم وجود فروق بین الطالب والطالبات في ووجود عالقة سالبة مع سعة العصابیة و 

.)244ص ،2010خطر،( الذكاء الوجداني  
 :)2001( دراسة السمادوني-2

الدراسة الى فحص العالقة بین الذكاء العاطفي للمعلم وتوافقه المهني واكثره  هذه هدفت         

جنس المعلم  أثرالنسبي في توافق المعلم المهني، كما هدفت الدراسة الى الكشف عن 

وقد استخدم عینة قوامها  لدیه،الذكاء العاطفي  فيوسنوات الخبرة  ،األكادیميواختصاصه 

   .الغربیة) معلما ومعلمة من معلمي المدارس الثانویة بمحافظة 360(
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ما یلي:                                                                                                                 وأسفرت نتائج الدراسة
دالة احصائیا بین مقیاس الذكاء العاطفي للمعلم والتوافق  موجبةوجود عالقة ارتباطیة -

 النتائج انه یمكن التنبؤ بالتوافقالمهني لدیه في الدرجة الكلیة، والدرجات الفرعیة وقد بینت 

للمعلم وابعاده المختلفة من خالل درجاته على مقیاس الذكاء العاطفي في الدرجة الكلیة المھني 

  وابعاده المختلفة.

 بعاده الفرعیة بصفة عامة.أوجود فروق الجنسیة في الذكاء العاطفي و -

جة الكلیة الذكاء العاطفي وجود فروق بین االختصاصات االكادیمیة للمعلمین في الدر -

 وبعد تناول العالقات فقط.

لسنوات الخبرة على الدرجة الكلیة للذكاء العاطفي وبعد التعاطف وتبادل  تأثیروجود -

 .)60، ص 2010، بظاظو( العالقات
 : )2002دراسة الخضر والفضلي(-3

، وكان هدف الدراسة التحقق والذكاء الوجدانيالعالقة بین السعادة الدراسة  هذه تناولت        

، واشارت النتائج الدراسة إلى وجود ارتباط بین الذكاء والذكاء الوجدانيمن العالقة بین السعادة 

وسط درجات االناث أعلى وأن هناك فروق بین الجنسین او مت والذكاء الوجدانيالوجداني السعادة 

 ).244ص  ،2010خظر،( من الذكور

 ):Chan ,2004( دراسة شان- 4

ودرجته الكلیة وفاعلیة الذات لدى  بأبعادهالعالقة بین الذكاء االنفعالي  هذه الدراسة تناولت  

) ذكر 65منهم ( ومعلمة،) معلما 158وتضمنت العینة ( الثانویة،عینة من معلمي المرحلة 

عاما، وتم  )28-17عاما بمتوسط عمري( )44-21) من االناث، تترواح أعمارهم بین (93(و

 الذكاء االنفعالي وفاعلیة الذات من اعداد الباحث وتوصلت الدراسة الى:االعتماد على مقیاس 

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المعلمین والمعلمات في الذكاء االنفعالي  -

ویمكن التنبؤ من درجات المعلمین والمعلمات في ابعاد الذكاء االنفعالي (تنظیم الذات، 

  والقدرة على توظیف االنفعاالت لتسهیل التفكیر) تفاعلیة الذات.

الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من فاعلیة الذات والتوافق الزواجي لدى عینة من المعلمین  - 

 .)18ص  ،2010حامد، بن( المتزوجین بمدینة مكة المكرمة
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                                                                               :)2005(دراسة موسى- 5

الذكاء العام الذكاء الوجداني وعالقته بكل من التحصیل الدراسي و  تناولت هذه الدراسة

معرفة و  آخرونتقنین مقیاس سكوت و ریب و إلى تع الجامعة، وهدفتلدى عینة من طالب 

  العام. الذكاء الدراسي و كل من التحصیل الوجداني و بین الذكاء العالقة 

مختلفة في كلیة التربیة  تخصصات وطالبة منطالبا  )394من(الدراسة  وتكّونت عینة

  نتائج الدراسة ما یلي: وكانت أبرز الزقازیق بجامعة التربیة كلیةمختلفة في 

  الذكاء الوجداني تبعا لمتغیر تبعا الجنس. والطالبات فيال توجد فروق بین الطالب -    

 توجد فروق في الذكاء الوجداني تبعا لمتغیر العمر.-    

 التحصیل الدراسي.ني و بین الذكاء الوجداال توجد عالقة -    

 ).44ص ،2010الشهري،( العاموالذكاء الوجداني بین الذكاء  ال توجد عالقة-    

  

  ):2006دراسة زهیر النواجحة(- 6

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الفروق بین متوسطات دراجات الطلبة والطالبات        

  اناث) -الكشف عن أثر تفاعل الجنس (ذكورفي الذكاء العاطفي والتفكیر االبداعي، و 

منخفض) على التفكیر االبداعي، كذلك الكشف أیضا تفاعل -مرتفع (العاطفي الذكاء و 

  التخصص 

منخفض) على التفكیر االبداعي وقد شملت -(مرتفع  والذكاء العاطفيانیة) ، علوم انس(علمي

ع غزة عینة الدراسة طلبة وطالبات الصف الحادي عشر في المدارس الثانویة بمحافظات قطا

) طالب وطالبة، ومن اهم النتائج التي توصلت 478قوام العینة ( وبلغ االنسانیة،بفرعیة العلوم 

 الیها الدراسة:

م وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات الطلبة ومتوسطات درجات عد-    

 الطالبات في الذكاء العاطفي.

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات الطلبة التخصص العلمي -    

 والعلوم االنسانیة في الطالقة والمرونة واالصالة والدرجة الكلیة.
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منخفض)  الذكاء العاطفي (مرتفع،حصائیا بین الجنس (ذكور واناث) و وجود تفاعل دال ا-  

الذكاء العاطفي حصائیا بین الجنس (ذكور واناث) و على االصالة وعدم وجود تفاعل دال ا

 والدرجة الكلیة.منخفض) على الطالقة والمرونة  (مرتفع،

وانب الوجدانیة تضمین المناهج الدراسیة أنشطة ومقررات دراسیة تسهم في تنمیة الج-  

 والمتكامل.والعقلیة للطلبة وصوال بهم الى النمو السلیم 

 ابراز دور القران الكریم والسنة النبویة في ترقیة وتنمیة الذكاء العاطفي.- 

  الطلبة مهارات  بإكسابایالء اهتمام خاص بالدراسات التي تقدم برامج تدریبیة خاصة - 

 ).69ص ،2010بظاظو،( الذكاء العاطفي والتفكیر االبداعي

  ).2007(دراسة أبوزید- 7

  وعالقته ببعض المتغیرات  الوجداني،هدفت هده الدراسة الى التعرف على الذكاء       

في مجال العمل وعند الطالب وبالجامعات والمدارس بوالیة الخرطوم السودانیة، تم استخدام 

) مفحوص، واعتمد الباحث على مقیاس الذكاء 3000وبلغ حجم العینة ( الوصفي،المنهج 

وأبرزت النتائج ان هناك العالقة ارتباطیة  السودانیة،الوجداني بعد ان تم تكییفه على البیئة 

دالة احصائیا بین الذكاء الوجداني والمستوى التعلیمي وان هنالك فروق دالة احصائیا تعزي 

 ).64، ص 2010سهاد المللي،( للمتغیرات الدیمغرافیة

  ):2010(دراسة الرشید - 8

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على الذكاء الوجداني لدى المعلمین والتالمیذ وعالقته       

بوالیة  لألساسالدیمغرافیة بمدارس الموهبة والتمییز وبالمدارس الجغرافیة  التغییراتببعض 

الخرطوم السودانیة ، وقد استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، ومن تم استخدم 

علیه بعض التعدیالت حیث حقق  بإجراء) مقیاس الذكاء الوجداني الذي قام 2010الرشید(

) مفحوص وكشفت النتائج 1150معامالت صدق وثبات مقبولة، وبلغ حجم عینة الدراسة (

فع لدى المعلمین والتالمیذ ولیس هناك فروق ذات داللة عن درجة ذكاء وجداني  مرت

، الحالة االجتماعیة ومنطقة االصل وسنوات الخبرة احصائیة تعزي لمتغیر النوع العمر

 .)64ص  ،2010المللي،(

  ):2010دراسة عزي محمد بظاظو(- 9
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هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اثر الذكاء العاطفي على االداء الوظیفي للمدراء 

على زیادة  تعملالعاملین في مكتب غزة االقلیمي التابع لألونروا، والخروج بتوصیات 

االهتمام بهذا  الجانب كأحد عوامل التمییز والتفوق الوظیفي وذلك من خالل دراسة واقع 

شریحة المدراء في مكتب غزة، وقد اعتمد في دراسته على نموذج الذكاء العاطفي لدى 

بالكتب سینج للذكاء العاطفي وقد تم دراسة مستویات الذكاء العاطفي للمدراء في مكونات 

النموذج الثالثة (الحساسیة االنفعالیة، النضوج االنفعالي، والكفایة االنفعالیة) واثرها على قدرة 

معنویا  ، وقدرتهم على تحفیز العاملینباآلخرینل وادارة العالقة المدراء في قیادة فرق العم

الصراع وحل النزاع، كما شملت الدراسة التعرف على اثر كل من وكذلك قدرتهم على ادارة 

الجنس، العمر، الدرجة الوظیفة وعدد سنوات الخدمة على مستویات الذكاء العاطفي في كل 

 مكون من المكونات الثالثة.

  البیانات،  لتحلیل )spss(الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي وبرنامج  وقد اعتمد

  الدراسة:وقد أظهرت  مدیرا )92( العینة عدد بلغ وقد

وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین الذكاء العاطفي بمكوناته الثالثة حسب نموذج -  

  سینج وفاعلیة االداء المهني بأبعاد االربعة.

لعامل الجنس والدرجة الوظیفة وعدد سنوات الخدمة على مستوى الذكاء  أثرلیس هناك - 

 العاطفي لدى المدراء في مكتب غزة.

  االنفعالي وهذا نتیجة الخبرة  الذكاء فيیؤثر بشكل مباشر  حیثعامل العمر  أثر وجود- 

  .)33، ص 2009العبدلي ،( في الحیاة التي تكتسب نتیجة مخالطة أصناف متنوعة من الناس

   ):2011أنس الطیب الحسین (دراسة - 10

  لطالب بعض الجامعات في الى التعرف على الذكاء الوجداني  هذه الدراسة هدفت       

والیة الخرطوم السودانیة  تم استخدام المنهج الوظیفي االرتباطي واعتمدت على مقیاس الذكاء 

وثبات مقبولة بلغ حجم العینة ) علما بأنه قد حقق معامالت صدق 2011الوجداني لجهاد الریح(

) طالبا وتم اختیارهم بطریقة العینة العشوائیة البسیطة، قام الباحث بتفریغ البیانات على 140(

) وتوصلت الدراسة إلى أن الذكاء الوجداني بطالب والیة الخرطوم یتصف SPSSبرنامج (

 عات ترجع لمتغیر النوعباالرتفاع وانه ال توجد فروق في الذكاء الوجداني لطالب بعض الجام

  ولیس هناك عالقة ارتباطیة بین الذكاء الوجداني لطالب بعض الجامعات  الدرجة العلمیة
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العملي ومتغیر العمر ومن اهم التوصیات ان یعرف العاملین یدور الذكاء الوجداني في المجال 

، 2010المللي،(سودانیة اعاد برنامج لزیادة الذكاء الوجداني العاملین في الجامعات ال والمقترحات

  ).59ص

  
  :ذكاء الوجداني والرضا الوظیفي دراسات تناولت العالقة بین ال-3.7
 ):Busso,2004(دراسة باسو- 1

الرضا المهني وتوجیه مركز  وتأثیراألداء العالقة بین الذكاء و  هذه الدراسة استهدفت  

طبق علیهم االدوات  ) فرداً 99التحكم الخارجي على تلك العالقة، وتكونت عینة الدراسة من (

 الخارجي.- ومركز التحكم الداخلي المهني،مقیاس الرضا  الوجداني،التالیة: استبیان الذكاء 

  والرضا المهني الوجدانيوجود ارتباط موجب بین الذكاء عن وأسفرت نتائج الدراسة 

  ).17ص  ،2009، رشدي ،الزهرانيارتباط موجب بین الرضا المهني واالداء ( ووجود

 :)2004دراسة ابراهیم كارمیلي(- 2

الدراسة العالقة بین الذكاء العاطفي وكل نتائج وسلوك والتوجیهات نحو  تناولت هذه     

من جامعة بار ایالن شرق تل الربیع  ابراهم كارمیليأعد هذه الدراسة الباحث و  العمل.

 بفلسطین المحتلة، وتهدف الدراسة الى التحقق عملیا من ان الذكاء العاطفي یلعب دوراً 

في تحقیق نتائج عمل ناجحة، ولتحقیق هذا الغرض تم  المدیرینعند كبار  وهاماً  معنویاً 

فعینة الدراسة مكونة من  اختیار مجتمع الدراسة من كبار المدراء العاملین في القطاع العام،

هم النتائج أومن ، مالیین كمدیرینالحكومیة المحلیة مدیرا ممن یعملون في السلطات  262

  الدراسة:

  وجود ارتباط معنوي بین الذكاء العاطفي وتوجیهات العمل والسلوك المهني ونتائج العمل.-  

 ارتباط موجوب بین كل من الذكاء العاطفي والرضا الوظیفي. وجود- 

یتمیزون بالتزام بالمسار  عاطفي عالياللذین یتمتعون بمستوى ذكاء عالي  دیرونالم- 

 المهني.

 لیس هناك داللة احصائیة توضح ارتباط الذكاء العاطفي واالستغراق الوظیفي.- 

 یا االنسحاب من المنظمة وترك العمل فیها.هناك داللة معنویة بین الذكاء العاطفي ونوا- 

 ): Steve Langhorn(رن هو النجدراسة ستیف - 3
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للذكاء العاطفي أن یحسن أداء اإلدارة "هدف هذه  یمكن الدراسة كیف تناولت هذه     

 الدراسة هي ابراز عالقة الذكاء العاطفي عند المدراء وأثره على نتائج عمل ممن ضمن نطاق 

 

) في EQI-Bar-on أون للذكاء العاطفي (–بار  –وقد تم استخدام مقیاس  اإلداري،إشرافهم 

  الفندقیةمدراء العاملین في قطاع المطاعم هذه الدراسة ومجتمع الدراسة عبارة عن مجموعة من ال

 )pub restaurant sector(  109مدیر منهم  161عینة الدراسة  أفرادفي بریطانیة عدد    

 ومن اهم النتائج التي توصلت الیها هذه الدراسة: ناثإ 52ذكور و 

   .ورضا الفریق وتوافقه یرینمن الذكاء العاطفي وأداء المد عالقة بین كل توجد-

نات الذكاء العاطفي عند الذكور واإلناث ذات اتجاه واضح في مكّو  ال توجد فروق-

 ).75، ص 2001بظاظو،(

 ):Downey,2005( دراسة دووني- 4

 ى الرضا المهني لدى مدیري الكلیةدراسة الى معرفة تأثیر الوجدان علال هدفت هذه

 ن المدیرین الذي یعملون في رتبأ المجتمعیة بوالیة فرجینیا، واشارت النتائج الى

ن المستویات المرتفعة للذكاء الوجداني أكثر رضا مهنیا، و أاداریة مرتفعة یكونون 

 ).17ص  ،2009رشدي ، الزهراني،(یرتبط بالمستوى المرتفع من الرضا المهني 

   : )Thomas See et al,2006(واخرون دراسة توماس سیه - 5

 منوالرضا الوظیفي عند كل  باألداءالذكاء العاطفي وعالقته  هذه الدراسةتناولت    

هذه الدراسة تبحث عن العالقة بین الذكاء العاطفي عند كل من  ."ینر یوالمد نلموظفیا

) موظف في 187وعالقته بالرضا واالداء الوظیفي وذلك عند (والمدیرین الموظفین 

الخدمة الغذائیة في تسعة مطاعم من مواقع مختلفة ولها نفس درجة االمتیاز وعینة 

  أهم نتائج الدراسة:و ، ) مدیرا والباقي موظفین عادیین62الدراسة كانت عبارة عن (

  ارتباط موجب بین الذكاء العاطفي للموظفین من جهة الرضا واألداء الوظیفي  وجود-

  من جهة أخرى.

  المدیرینالرضا الوظیفي عند بشكل أكبر بین الذكاء العاطفي و  ارتباط موجب ولكن وجود-

 ).73، ص2010بظاظو،( الذكاء العاطفي األقل مستوى ذوي

 ):2009رشدي(و دراسة الزهراني - 6
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ضا المهني منبئا ل التالي: كیف یكون الر ؤ اسالدراسة االجابة على التهدفت هذه 

عن الفروق ال التربیة الخاصة، وكذلك البحث لدى العاملین في مج وجدانيللذكاء ال

ونوع االعاقة  وجدانيالذكاء اللتربیة الخاصة في الرضا المهني و الفردیة بین معلمي ا

والرضا المهني لدى معلمي التربیة  وجدانيال بین كل من الذكاءالعالقة ومحاولة معرفة 

) معلم بمعاهد وبرامج الدمج 207الخاصة. وطبقت هذه الدراسة على عینة تتكون من (

واعتمد الباحثان على مقیاس الرضا  2008/2009بمدینة الریاض للفصل االول الدراسي 

ادهما ومن أهم من إعد وجدانيومقیاس الذكاء ال 2004المهني من اعداد العدد الجدار 

 نتائج هذه الدراسة:

  متغیر الرضا المهني و عاده بأالذكاء الوجداني و بین احصائیا  ةدال عالقةوجود -    

  ).40ص ،200رشیدي،  الزهراني،( المعلمین لدى

  بعاده ونوع االعاقة وفقاأو  الوجدانيالذكاء  فيوجود فروق ذات داللة احصائیة -     

 لسنوات الخبرة. 

   :بین أفراد العینةالذكاء الوجداني  الفروق فيدراسات تناولت -2.7 

  ) :Lindely 2001دراسة لیندلي (- 1

الذكور واإلناث بین  دالة إحصائیا وعدم وجود فروق عن هذه الدراسة أسفرت نتائج   

.)244ص ،2010خطر،في الذكاء الوجداني ( من معلمي التعلیم االبتدائي  
 :)2001( دراسة السمادوني-2
بعاده أفي الذكاء العاطفي و  بین الذكور واإلناثوجود فروق إلى هذه الدراسة  تناولت    

وجود فروق بین بین الذكور واإلناث من أساتذة التعلیم الثانوي، كما توصلت إلى  الفرعیة

لسنوات  تأثیروجود ، و في الدرجة الكلیة الذكاء العاطفي لألساتذةاالختصاصات االكادیمیة 

 .)60، ص 2010، بظاظو(الخبرة على الدرجة الكلیة للذكاء العاطفي 

 : )2002دراسة الخضر والفضلي(-3

فروق بین  وتوصلت إلى وجود، والذكاء الوجدانيالعالقة بین السعادة تناولت هذه الدراسة       

 ).244ص  ،2010خظر،(ناث اإل في الذكاء الوجداني لصالح الجنسین

 ):Chan ,2004( شاندراسة - 4
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ودرجته الكلیة وفاعلیة الذات لدى  بأبعادهالعالقة بین الذكاء االنفعالي  هذه الدراسة تناولت  

) ذكر 65منهم ( ومعلمة،) معلما 158وتضمنت العینة ( الثانویة،عینة من معلمي المرحلة 

بین المعلمین عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة  ) من االناث، وتوصلت الدراسة الى93(و

 .)18ص  ،2010حامد، بن( والمعلمات في الذكاء االنفعالي

                                                                           :)2005(دراسة موسى- 5

الذكاء الوجداني تبعا  في المعلمینفروق بین  إلى عدم وجودالدراسة  هذه نتائج أسفرت

 ).44ص ،2010الشهري،( والعمر وسنوات الخبرة المهنیة الجنس اتلمتغیر 

  ):2006دراسة زهیر النواجحة(- 6 

  في الذكاء العاطفي عدم وجود فروق ذات داللة احصائیةتوصلت هذه الدراسة إلى      

 المعلمات بكلیة التربیة ومتوسطات درجات الطالبات المعلمین بین متوسطات درجات الطلبة 

 ).69ص ،2010بظاظو،(

  ):2010(دراسة الرشید - 8

إحصائیة بین أساتذة التعلیم فروق ذات داللة  عن عدم وجودهذه الدراسة  كشفت نتائج      

ومنطقة  الحالة االجتماعیةالجنس والعمر و  اتلمتغیر  ىتعز  اإلعدادي في الذكاء الوجداني

 .)64ص  ،2010المللي،االصل وسنوات الخبرة (

  ):2010دراسة عزي محمد بظاظو(- 9

لعامل الجنس ودرجة الوظیفة وعدد سنوات  ریأثت عدم وجود هذه الدراسة الى توصلت

  .)33ص ، 2009العبدلي ،(المدیرین بمنطقة غزة لدى  وجدانيمستوى الذكاء ال فيالخدمة 

   ):2011أنس الطیب الحسین (دراسة - 10

  بین األساتذة الجامعیینفروق في الذكاء الوجداني  عدم وجودالدراسة إلى  نتائج توصلت       

   ).59، ص2010المللي،( وفقا لمتغیرات الجنس والعمر وسنوات األقدمیة في المهنة

  :بین أفراد العینة الدافعیة لإلنجاز الفروق فيدراسات تناولت -3.7

  ):1988دراسة تركي (- 1

داللة في الدافعیة لإلنجاز بین اإلناث عدم وجود فروق ذات إلى  الدراسة نتائج توصلت     

  من معلمي التعلیم االبتدائي.  والذكور

  ):1990الطواب (سید دراسة - 2
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إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین كل من الدافعیة والذكاء والتحصیل  الدراسة هدفت    

) طالبا 60الفعلي عند طالب وطالبات جامعة اإلمارات العربیة والمتحدة تكونت العینة من (

) من  رمانزله) طالبة من طلبة الجامعة، واستخدم مقیاس الدافع اإلنجاز للراشدین 80و 

إعداد صالح واعتمد الباحث على معدل معامالت الطلبة في نهایة الفصل كمقیاس 

 الذكور واإلناثعدم وجود فروق ذات داللة بین عن  كشفت النتائجحیث  للتحصیل الدراسي

  .في دافعیة اإلنجاز

  ):1991دراسة محمد (- 3

الدافعیة إلنجاز وسمات الشخصیة لدى عینة من  الكشف عنالدراسة إلى  تهدف     

  ) ذكر 83األساسیة الذین یلقون تعلیما جامعیا، وتكونت العینة من ( ومعلمات المرحلةمعلمي 

واختبار الشخصیة  زرمان) أنثى واستخدم الباحث اختبار الدافع لإلنجاز من إعداد ه49و (

وجود فروق بین الجنسین في الدافعیة لإلنجاز لصالح عن  النتائج أسفرتوبتر، و أعده برنر 

  .)74، ص2008عطاس الخیري، ( اإلناث

  ):2003دراسة الكنعان (- 4

بین مفهوم الذات والدافعیة لإلنجاز األكادیمي  التعرف على العالقةإلى  الدراسة هدفت    

) طالبا وطالبة 981لدى عینة من طلبة جامعة الیرموك وقد تكونت عینة الدراسة من (

اختیرت بالطریقة الطبقیة العشوائیة، وبعد إجراء العملیات اإلحصائیة أظهرت النتائج عدم 

، والسالماتسمارة ( الجنسلى ي دافعیة اإلنجاز تعزي إوجود فروق ذات داللة إحصائیة ف

  .)669 ، ص2012

  ):2008دراسة حسین بن عطاس الخیري (- 5

هدفت هذه الدراسة بعنوان أن الرضا الوظیفي والدافعیة لإلنجاز لدى عینة من   

والقنفذة  اللیث)، الذین یعملون في التعلیم العام الحكومیة بمحافظة 98المرشدین بلغ عددهم (

  وذلك بمراحله الثالثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي).

). 1986(استخدم الباحث في هذه الدراسة مقیاس دافعیة اإلنجاز من إعداد منصور   

والهدف هو الكشف عن العالقة بین الرضا والدافعیة لإلنجاز وفقا لمتغیرات (مكان العمل، 

 الدافعیة فيفروق ذات داللة  إلى عدم وجود توصلت الدراسةو سنوات الخبرة، الراتب). 

 .)41 ، ص2008،الخیري الراتب (و  سنوات الخبرةو  مكان العملالجنس و  حسب لإلنجاز



 الفصل األول: اإلطار العام إلشكالیة الدراسة
 

- 35 - 
 

  :  العینةبین أفراد  الرضا الوظیفي الفروق في دراسات تناولت4.7-

  ):1970دراسة الطوباسي (- 1

ومعلمات المرحلة  تعرف على الرضا عن العمل لمعلميإلى الهدفت هذه الدراسة   

الثانویة في األردن، واختیار عینة الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلة الثانویة من 

تخصصات مختلفة وأظهرت نتائج الدراسة أن معلمات أكثر رضا عن عملهم من المعلمین، 

كما أشارت الدراسة إلى أن درجة الرضا تتأثر بسنوات الخدمة فكلما زادت سنوات الخدمة 

  فراد الرضا.زادت 

  ):1982دراسة الشیخ وسالمة (- 2

) 240دراسة الرضا المهني لدى معلمي بدولة قطر، وتكونت العینة من (تناولت هذه ال  

النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المعلمین  وأظهرت ،ومعلمةمعلما 

والمعلمات من حیث الرضا عن العمل، كما أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 

معلمي المراحل المختلفة كما أظهرت النتائج أن غالبیة المعلمین والمعلمات یظهرون 

حین یظهرون إیجابیات مع الرؤساء اتجاهات سلبیة نحو األجور والمكافآت والترقي في 

  والزمالء والتالمیذ، وأشارت إلى أن أصحاب الخبرة الطویلة أعلى الرضا الوظیفي.

  ):1984دراسة ناصر ومحمود (- 3

التعرف على الرضا لمعلمي المدرسة اإلعدادیة باإلمارات العربیة  هذه الدراسة استهدفت  

وأشارت النتائج  ومعلمةً  ) معلماً 321تكونت العینة من ( .المتحدة وعالقته ببعض المتغیرات

 سنواتو  التخصص، المؤهلوجود عالقة دالة إحصائیا بین الرضا الوظیفي ومتغیرات  إلى

  .المهنیة الخبرة

  ):1992دراسة القطب (- 4

  موزعین  ومرشدةً  ) مرشداً 86عینة (تناولت الدراسة موضوع الرضا الوظیفي لدى   

   هاأشارت نتائج. و والمرفق باألردن ثمان مدیریات التربیة والتعلیم بمحافظتي اربد على

  المرشدین تعزي  الوظیفي لدى رضاالفروق ذات داللة إحصائیة في  عدم وجودإلى 

  إلى متغیر الخبرة في العمل اإلرشادي.

  ):1996العمادي(دراسة - 5
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وعالقته ببعض  إلى التعرف على درجة الرضا عن العمل هذه الدراسة هدفت  

) 667من ( الدراسة نت عینةتكّو . ومعلمات التعلیم العام بدولة قطرلدى معلمي  المتغیرات

وجود فروق في الرضا الوظیفي ترجع إلى متغیر عدم  وتوصلت النتائج إلى ومعلمةً  معلماً 

 الخبرة والمؤهل والمرحلة التعلیمیة.

  

  ):1997الفراج (دراسة - 6

 ) عضواً 486نة من (عینة مكّو  لدى معرفة درجة الرضا الوظیفي تناولت هذه الدراسة  

أشارت النتائج  حیث بفرع الكلیة التقنیة )المعیدینو  ینالمحاضر (أعضاء هیئة التدریس من 

 الخبرةالعلمي و  المؤهل ات الجنس،إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیر 

  المهنیة.

  ):1998دراسة العریمي (- 7

الرضا الوظیفي لدى مدیري المدارس في التعلیم بسلطنة عمان استهدفت هذه الدراسة   

  وأشارت النتائج إلى: ومدیرةً  ) مدیراً 273تكونت عینة الدراسة من ( .والعوامل المؤثرة فیه

المؤهل والمرحلة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بالنسبة لمتغیرات (الخبرة،  -

  التعلیمیة).

  ):2003دراسة الطریفي (- 8

لدى المرشدین  وعالقته ببعض المتغیرات الرضا الوظیفي تناولت هذه الدراسة  

أشارت النتائج إلى  .ومرشدةً  ) مرشداً 221( مكّونة منعینة  لدىوالمرشدات في مدینة عمان 

 من جهة، وٕالى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الرضا الوظیفي تبعا للدخل والخبرة

  وجود ارتباط ایجابي بین الرضا الوظیفي وكل من العمل والراتب الشهري والخبرة.

  تعقیب على الدراسات السابقة:- 

والدافعیة  وجدانيالذكاء ال العالقة بین یتضح من استقراء الدراسات السابقة التي تناولت

أثبتت وجود ) 2001(والسمادوني) 2001(وكواسه) 2001(نالحظ أن دراسات جوبرج لإلنجاز

العالقة  الدراسات السابقة التي تناولتعالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین المتغیرین. كما أن 

والنجهورن ) 2004(وكارمیلي )2004(باسو دراساتمثل والرضا الوظیفي  وجدانيالذكاء ال بین
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وجود  أثبتت) 2009(والزهراني والرشیدي) 2006(وطوماس سي وآخرون) 2005(ودووني

   .عالقة موجبة ودالة إحصائیًا بین المتغیرین

الدراسات التي تناولت الفروق في الذكاء الوجداني بین األفراد مثل دراسات  إن

الذكور دالة إحصائیًا بین فروق ثبتت وجود أ) 2006) والخضر والفضلي(2001(السمادوني

 )2005وموسى( )2004) وشان(2001في حین أن دراسات لیندلي(، واإلناث لصالح اإلناث

  لم تتوصل نتائجها ) 2011) والحسین(2010) وبظاظو(2010) والرشید(2006والنوجحة(

  .الوجدانيإلى وجود فروق بین الجنسین في الذكاء 

) 1998تركي( بین األفراد مثل دراسات الدافعیة لإلنجازأما الدراسات التي تناولت الفروق في 

) فأسفرت نتائجها عن عدم وجود 2008) والخیري(2003() والكنعان1990وسید الطواب(

) أثبتت العكس حیث توصلت إلى وجود فروق 1991فروق بین الجنسین، بینما دراسة محمد(

  لصالح اإلناث.بین الذكور واإلناث 

الشیخ  بین األفراد مثل دراسات الرضا الوظیفيالدراسات التي تناولت الفروق في  إن

  ) 1998) والعریمي(1997) والفراج(1996() العمادي1992) والقطب(1982وسالمة(

) أثبتت 2003كشفت نتائجها عن عدم وجود فروق بین الجنسین، بینما دراسة الطریفي(

  وجود فروق بین الذكور واإلناث لصالح الذكور.العكس حیث توصلت إلى 
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 تمهید:-
في عالقته بالدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي الوجداني حظي البحث موضوع الذكاء     

   السنوات األخیرةفي  خصوصاً قطاع التربیة والتعلیم موظفي ، و عموماً  الموظفینلدى 

  ) ولیفنقستون Downey,2005) وداوني(Busso,2004باهتمام العدید من الباحثین أمثال باسو (

) Ruestow,2008) وریستو(Johnson,2008) وجونسون (Livingstone et Day,2005وداي (

) Coco,2009) وكوكو(Howard,2009) وهوارد(Pardee,2009) وباردي(Stewart,2008وستیوارت(

  لموضوعات دراسًة وبحثًا. حیث أصبح من أكثر ا

ویعود هذا االهتمام المتزاید بالذكاء الوجداني لكونه بنیة نفسیة مهمة في تفسیر بعض    

جوانب سلوك الفرد من جهة، ولكونه من المفاهیم النفسیة الحدیثة التي هي بحاجة إلى 

الدراسة المتعمقة إلزالة الغموض المرتبط بها من جهة أخرى. وأشارت بعض الدراسات إلى 

ده ال یضمن نجاح الفرد وتفوقه، وٕانما یحتاج إلى الذكاء الوجداني الذي أن الذكاء العام وح

  یعد مفتاح نجاحه في المجاالت العلمیة والعملیة.        

  :وجدانيلذكاء الالتعریف المفاهیمي ل-1    

یتفق علیه جمیع علماء النفس، حیث ظهرت  وجدانيتعریف جامع مانع للذكاء الال یوجد     

  البعض منها على النحو التالي:    أشیر إلىة ومتنوعة وستعریفات عدید

  أون:- بار تعریف-1.1

بأنه: " قدرة الفرد على فهم مشاعره  وجداني) الذكاء الBar-On,1985أون (-یعَرف بار

والتعبیر عنها، وامتالك تقییم إیجابي للذات، وتحقیق واسع لقدراته لیعیش حیاة هانئة سعیدة. 

إنها القدرة على فهم الطریقة التي یشعر بها اآلخرون، والقدرة على إقامة عالقات بین 

خرین، ویتصف هؤالء شخصیة ناضجة ومسؤولة، دون أن تتحول إلى اعتمادیة على اآل

األفراد عمومًا بالتفاؤل، والمرونة، والواقعیة والنجاح في حل المشكالت والتعامل مع الضغوط 

  ).88-87، ص ص 2011عن الرفوع، دون فقدان التحكم بها"(
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  تعریف جولمان:-2.1 

بشكل صریح حیث أشار  وجدانيال) أول من عَرف الذكاء Golman,1995یعد جولمان (  

"اتحاد مجموعة من العوامل التي تسمح للفرد بأن یشعر، ویقوم باألشیاء بدافعیة  إلیه بأنه:

  وینظم مزاجه، ویسیطر على اندفاعه ویواجه اإلحباط بإصرار، مما یسمح له بالنجاح 

 جدانيو أن للذكاء ال ). ویشیر جولمان إلى17، ص 2010عن أبو زیتون،في الحیاة الیومیة"(

عالقة بمجموعة من الخصائص المزاجیة والخصائص التي یمكن أن یكتسبها الفرد أو 

یتعلمها وهي: حالة التكیف، والقدرة على اإلقناع، وبذلك فهي تختلف عن الشخصیة الذاتیة، 

عن الرفوع، ولذلك بإمكان األفراد القیام ببناء وتطویر السمات ذات الصلة بالذكاء العاطفي (

  ).87، ص 2011

  مایر وسالوفي: تعریف-3.1

بأنه: "قدرة الفرد على  وجداني) الذكاء الMayer et Salovey,1997ویعَرف مایر وسالوفي (

إدراك انفعاالته للوصول إلى تعمیم ذلك االنفعال لیساعده على التفكیر وفهم ومعرفة انفعاالت 

  اآلخرین بحیث تؤدي إلى تنظیم وتطویر النمو العقلي المتعلق بتلك االنفعاالت"

  ). 18-17، ص ص 2010(عن أبو زیتون،

  دیولویكس وهیجز: تعریف-4.1

                 بأنه: وجدانيالذكاء ال )Dulewicz et Higges,1999( س وهیجزدیولویك ویعَرف

" معرفة الفرد مشاعره وكیفیة تنظیمها من أجل تحسین األداء وتحقیق األهداف التنظیمیة 

، 2004عن الدردیر، مصحوبة بالتعاطف والفهم لمشاعر مما یؤدي إلى عالقة ناجحة معهم"(

  ).28ص 

  وآخرون:سالوفي  تعریف-5.1

  )Salovey,Sroud,Woolery et Epel,2002ویعَرف سالوفي وسارود وولیري وایبل (

"القدرة على مراقبة مشاعر وعواطف الفرد الشخصیة وعواطف بأنه:  وجدانيالذكاء ال 

عن الرفوع، اآلخرین، لیمیز بینها ویستخدم هذه المعلومات لتكون موجهًا لتفكیره وأفعاله"(

  ).87، ص 2011
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  :ورزق عثمان تعریف-6.1

بأنه: "إدراك الفرد لقدراته على االنتباه واإلدراك  وجداني) الذكاء ال2002ورزق( عثمانویعَرف 

د لالنفعاالت والمشاعر الذاتیة وفهمها وصیاغتها بوضوح وتنظیمها وفقًا لمراقبة وٕادراك الجیّ 

دقیق النفعاالت اآلخرین ومشاعرهم للدخول معهم في عالقات انفعالیة واجتماعیة إیجابیة 

تساعد الفرد على الرقي العقلي واالنفعالي والمهني وتعلم المزید من المهارات اإلیجابیة 

  ).206، ص 2002، ثمان وورزقعللحیاة" (

  العیتي: تعریف-7.1

  بأنه: "قدرة اإلنسان على التعامل اإلیجابي مع  وجداني) الذكاء ال2003ویعَرف العیتي (

  ).18، ص 2010عن أبو زیتون،نفسه ومع اآلخرین"(

  حسین: تعریف-8.1

بأنه: "مجموعة من الصفات الشخصیة والمهارات  الوجداني) الذكاء 2003ویعَرف حسین (

االجتماعیة والوجدانیة التي تمكن الفرد من تفهم مشاعره ومشاعر اآلخرین، وتعطیه القدرة 

  ، 2010عن أبو زیتون،على التعامل اإلیجابي معها محققًا بذلك السعادة لنفسه ولمن حوله"(

  ).  18ص 

  مأمون: تعریف-9.1

بأنه: " القدرة على التعامل مع المعلومات العاطفیة  الوجداني لذكاء) ا2003ویعَرف مأمون (

واستیعابها وفهمها وٕادارتها لذلك فإن من صفات اإلنسان  من خالل استقبال هذه العواطف

الذكي عاطفیًا أنه یمتلك الكثیر من المفردات العاطفیة ویعرف االستعمال الدقیق لهذه 

 ).13، ص 2003مأمون، واطف اآلخرین"(المفردات في التعامل مع عواطفه وع

  األعسر وكفافي: تعریف- 10.1

بأنه: " بناء الخبرة الحَیة لدى المتلقي الذي ینغمس  الوجداني ویعَرف األعسر وكفافي الذكاء

فیها فیتخللها وتتخلله لیخرج منها بخبرة جدیدة تعدل خبراته ورؤیته كما یعدل فیها ویتبع في 

  ).15، ص 2014عن بالل، ذلك منهجًا واضحًا وینشأ من ذلك ماهیة الذكاء االنفعالي"(
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  السمادوني: تعریف- 11.1

بأنه: " القدرة على فهم واستخدام المعلومات  الوجداني ) الذكاء2007(ویعَرف السمادوني

 ).41، ص 2007السمادوني، الوجدانیة (االنفعالیة) بكفاءة"(

إلى أنه ال یوجد تعریف مقبول للذكاء الوجداني، حیث تبین  )Bernet,1996ویشیر بیرنت(

من األطر النظریة إلى أن الذكاء الوجداني ناتج من انصهار عدة مصطلحات كالمشاعر 

  ).44، ص 2007عن السمادوني، واالنفعاالت والذكاء (

ن ) إلى اللغة العربیة حیث تقابله مجموعة مEmotional intelligenceوقد ترجم مصطلح (

، 1995جولمان،)، والذكاء العاطفي (2004جولمان،المصطلحات العربیة وهي: ذكاء المشاعر(

)، والذكاء الوجداني 2009، وعجین،2006، وأبو ریاش والصافي وعمور وشریف،2004والخوالدة،

ورزق،  )، والذكاء االنفعالي (عثمان2007، والسمادوني،2006، وحسونة، 2000(روبنز وسكوت، 

  ). 2008، والعبوشي،2001ضي،، ورا2001

ك الكلمات وجد في الجذور اللغة العربیة لتل مصطلح الذكاء الوجداني والبحث الحالي یتبنى

ز على االستعداد للشعور باالنفعال والقیام بسلوك ما، فالعاطفة تركّ  ما یفسر سبب االختیار.

  راب حاد یشمل الفرد ز على اضطز على إدراك المرء لذاته، واالنفعال یركّ والمشاعر تركّ 

كله قد یكون سلبیًا أو إیجابیًا، أما الوجدان فهو یمثل جملة الظواهر االنفعالیة لدى اإلنسان 

  إذ نجد أنه یشمل كًال من العاطفة واالنفعال، كما أنه ُیَعد مظهرًا من مظاهر المشاعر، 

  نرى أن استخدام مصطلح الذكاء الوجداني لترجمة المصطلح اإلنجلیزي  لكولذ

)Emotional intelligence2002وهو ما سبق أن أكده الخضر( ،) هو أكثر المفاهیم المناسبة (

  من أنه على الرغم من أن الترجمة الحرفیة للمصطلح اإلنجلیزي هو الذكاء االنفعالي إَال 

ها لدى الذین یمیلون إلى حصر مصطلح االنفعال في جوانبه أن هذه الترجمة قد یساء فهم

غیر السارة أو المرضیة مثل: الخوف أو الغضب أو الحزن، ومصطلح العواطف في جوانب 

االنفعاالت السارة مثل: السرور أو الحب، لذا قد یكون استخدام مصطلح " الذكاء الوجداني" 

(الزهراني، ة وأكثر تقبًال لدى أوساط العامةر أكثر شمولیة لجوانب المفهوم السارة وغیر السا

    ).766، ص2014
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  تعقیب على التعریفات السابقة:- 

  : ثالثة أقسامأنه یمكن تقسیم هذه التعریفات إلى  تقدمنستنج مما 

بأنه القدرة على فهم االنفعاالت الذاتیة والتحكم فیها  وجدانيأول تناول تعریف الذكاء القسم -أ

وتنظیمها وفق انفعاالت اآلخرین والتعامل اإلیجابي مع نفسه ومع اآلخرین، ویندرج في هذا 

  أون والعیتي.-القسم تعریفات مایر وسالوفي وسالوفي وزمالؤه وبار

یة والمهارات االنفعالیة بأنه مجموعة من الصفات الشخص وجدانيقسم ثان تناول الذكاء ال-ب

  واالجتماعیة التي یتمتع بها الفرد، ویندرج في هذا القسم تعریفات جولمان والعیتي وحسین. 

بأنه قدرة الفرد على اإلدراك والفهم الجید لمشاعره  وجدانيقسم ثالث تناول الذكاء ال-ج

 تية الخبرات ال، ما یشیر إلى أهمیومشاعر اآلخرین وتنظیمها وحسن استعمالها وتوجیهها

ورزق  عثمان یمر بها الفرد لتعدیل رؤیته وخبراته الخاصة ویندرج في هذا القسم تعریفات

  ومأمون واألعسر وكفافي ودیولویكس وهیجز والسمادوني.

  :لوجدانيالتاریخي لمفهوم الذكاء االتطور - 2

  من حیث التطور التاریخي یجد أن هناك الكثیر  وجدانيذكاء الإن المتتبع لمفهوم ال     

من الجهود الجادة بذلت في مجال االنفعاالت والعواطف قبل جولمان، حیث یرجع البعض 

االنفعاالت وحصره في المحتوى االجتماعي الوجدان و  أصوله إلى أرسطو الذي ذكر موضوع

  والمیل للقیام بالسلوك وتمییز االستثارة الجسمیة.

على أنه مفهوم غیر منظم  االنفعالو  علماء النفس األوائل إلى مفهوم الوجدان وقد نظر  

یصعب ضبطه والتحكم فیه وأن االنفعاالت تشَوش على تفكیر الفرد، وأن حیاته ستكون 

أفضل لو أستطاع ضبط انفعاالته والتحكم في عقله، وظلت هذه النظرة سائدة في النظریات 

  النفسیة إلى عهد قریب.

) استعرضا أصول الذكاء 2001) أن الباحثین عثمان ورزق(2012كر جروان(ویذ   

  منذ القرن الثامن عشر حیث أشارا إلى أن العلماء كانوا یرون أن العقل ینقسم  وجدانيال

  إلى ثالثة أقسام متباینة: 

وتشمل العدید من الوظائف مثل الذاكرة والتفكیر واتخاذ القرار ومختلف العملیات  المعرفة- أ 

  العقلیة.
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وتشمل االنفعاالت والنواحي المزاجیة ومختلف المشاعر كالفرح والغضب  العاطفة-ب

  والخوف.

  وتشمل الدوافع البیولوجیة والمتعلمة أو األهداف التي یسعى الفرد لتحقیقها.  الدافعیة-ج

مع بدایة القرن الثامن عشر وضع علماء النفس تقسیمًا ثالثي األبعاد لعقل اإلنسان و     

  إلى  وجدانلبعض ظهور مفهوم الذكاء الیتضمن المعرفة والعاطفة والدافعیة. ویرجع ا

 ) عن الذكاء والذي مَیز فیه بین ثالثة أنواع من الذكاء: Thorndike,1920تصور ثورندایك (

مثل في المهارات اللغویة والریاضیة، الذكاء العملي الذي یظهر في الذكاء المجرد المت

التعامل مع األشیاء والذكاء االجتماعي وهو مهارات التعامل مع اآلخرین والذي یعتبره القدرة 

على فهم الفرد للحاالت الداخلیة والدوافع والسلوكیات لدیه ولدى اآلخرین والتصرف تجاهها 

 ). Shepard et autres,1999لك المعلومات (في أفضل صورة على أساس ت

حین اقترح ما أسماه بالعالقة  وجداني) بالذكاء الSpearman,1927واهتم سبیرمان (   

السیكولوجیة بین أنواع العالقات العشر التي تؤلف قانون إدراك العالقات، وقد عَرفها بأنها 

یق التمثیل بینها وبین عالمه "القدرة على إدراك أفكار ومشاعر اآلخرین من حوله عن طر 

  ). 374، ص1996عن أبو حطب،الداخلي" (

) إلى العوامل غیر المعرفیة باإلضافة إلى العوامل المعرفیة Wechsler,1940وأشار وكسلر(

ذكر أن القدرات غیر  1943وقصد بها العوامل االنفعالیة والشخصیة واالجتماعیة، وفي 

بؤ بقدرة الفرد على النجاح في الحیاة. وذكر أیضًا أن المعرفیة لها أهمیة ضروریة في التن

) تعتبر محاولة رائدة أخرى لقیاس الجوانب غیر المعرفیة للذكاء، Doll,1953دراسة دول (

حیث صمم دول اختبار فینالند للنضج االجتماعي یقیس من خالله مستوى نضج الفرد 

  ).19-17، ص ص 2001عن عالم،االجتماعي (

بتعدیل نموذجه للذكاء حیث أشار إلى المحتوى السلوكي  )Guilford,1959( وقام جیلفورد  

على أنه معلومات تكون في جوهرها غیر لفظیة وتتضمن التفاعل االجتماعي الذي یتطلب 

الوعي باآلخرین والوعي بالذات، وركز هذا النموذج على ما یتصل بإدراك اآلخرین وهو 

  الذكاء االجتماعي. 
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ًال من الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي في فئة واحدة وهي ما یسمیه وأدمج جیلفورد ك

  ).19، ص1991عن أبو حطب، بالذكاء الوجداني (

) Gardner,1983إلى دراسات جاردنر ( وجدانيالحدیثة لمفهوم الذكاء ال وترجع الجذور  

یة أنواع من عن الذكاءات المتعددة ورفضه لفكرة العامل العام، حیث أشارت إلى وجود ثمان

). وقد تم توسیع هذه األنواع من قبل وجدانيء البین الذاتي (الذكاء الالذكاء من بینها الذكا

  ).20، ص2007عن حسن، جاردنر وزمالئه لتصل إلى عشرین نوعًا (

) من خالل نظریة السیاق االتجاه التقلیدي الذي حصر Sternberg,1985وانتقد ستنبرج(  

النشاطات التحلیلیة في السیاق األكادیمي، ورأى أنه من غیر الذكاء ضمن مجموعة من 

المعقول استخدام االختبارات العقلیة المشبعة بالمواقف األكادیمیة للتنبؤ بأداء األفراد في 

المجاالت المهنیة واالجتماعیة، لذا طالب بتوسیع المفهوم لیشمل الحیاة الیومیة للفرد وذلك 

  والعملي وأن هذا النوع من الذكاء أقدر بالتنبؤ بأداء الفرد  فیما ُعرف بالذكاء االجتماعي

وتناول ستنبرج في كتاباته الذكاء ). 9، ص 2002عن الخضر،في نشاطاته الیومیة (

  ). 21، ص2007عن حسن،(أساسي لألداء الناجح في الحیاة  االجتماعي كمفتاح

) عندما اقترح مصطلح Bar-On,1985أون (-للعالم بار وجدانيوبرزت نظریة الذكاء ال   

 Emotional Quotientمعامل االنفعالیة حیث قام بإعداد قائمة نسبة الذكاء الوجداني (

Inventory 6، ص2004أون، -بار(1996) والتي تم نشرها سنة .(  

من حیث أنه مجموعة من القدرات االنفعالیة  وجدانيأون نموذجًا للذكاء ال-ح باروطر 

  ص في التكیف مع المطالب البیئیة واالجتماعیة التي تؤثر في القدرة الكلیة للشخ

  ).88، ص 2011عن الرفوع،(

ة استخدام مفهوم الذكاء وتعد نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات من القرن العشرین بدای  

) هو أول من استخدم هذا Greenspan,1989زبان (حیث یرى البعض أن جرینن وجدانيال

إذ حاول تقدیم نموذج موحد لتعلم الذكاء الوجداني في ضوء  المفهوم في التراث السیكولوجي

) للنمو المعرفي ونظریة التحلیل النفسي ونظریة التعلم االجتماعي، Piagetنظریة بیاجیه (

یات هي: التعلم الجسمي والتعلم بالنتائج ویذكر أن الذكاء االنفعالي یمر تعلمه بثالثة مستو 

  ). 169، ص2001عن فاروق، والتعلم التركیبي التمثیلي (
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 ) هو الذي اكتشفJ.Ledoux,1990ویرى البعض أن الباحث األمریكي جوزیف لودو( 

، حیث یرى أن جزءًا صغیرًا من المنبهات التي تثیر انفعاالتنا موجود وجدانيمنطقة الذكاء ال

ى أن التعبیر عن الذكاء غدة صغیرة بالدماغ. ویشیر بعض الباحثین إل على مستوى

في عنوان أطروحة دكتوراه غیر منشورة للطالب واین  1985ظهر ألول مرة سنة  وجدانيال

) بالمعهد االتحادي بمدینة سنسناتي بوالیة اوهایو األمریكیة، Wayne Payne,1985باین (

وخصائصه وكیفیة  وجدانيالضوء على طبیعة الذكاء اللقاء حیث قدم إطارًا نظریًا وفلسفیًا أل

  تطویره في أنفسنا وفي اآلخرین عن طریق التربیة والتعلیم. 

إذ یعتبر البعض  الوجداني) نموذجًا للذكاء Mayer et Salovey,1990وقدم مایر وسالوفي ( 

بالكفاءة  بعدما كان یسمى وجدانيمن أطلقا مصطلح الذكاء ال أن هذین الباحثین هما

  ). 22، ص2007عن حسن،االنفعالیة (

في كتاب جولمان الذي  1995إلى ما ورد سنة  وجدانيترجع جذور مفهوم الذكاء الكما     

یتضمن مجموعة من البحوث التي تناولت تأثیر مراكز المخ في انفعاالت الفرد ومن ثم في 

وسالوفي والبرامج المدرسیة  أدائه وعالقاته مع اآلخرین، كما یتضمن أیضًا دراسات مایر

  المصممة لمساعدة األطفال في تطویر المهارات االنفعالیة واالجتماعیة. 

مبني على مفهوم جاردنر في نظریته حول الذكاءات وجداني وذكر جولمان أن فهمه للذكاء ال

  المتعددة وبشكل خاص الذكاء الشخصي والذكاء االجتماعي. 

ساته حول المخ وعلوم السلوك كباحث نفسي متمیز ضمن وقد برز جولمان من خالل درا  

جماعة من الباحثین المهتمین بأن االختبارات التقلیدیة للذكاء المعرفي قلیًال ما تخبرنا عما 

تسهم به في نجاح الفرد في الحیاة، واستمرت جهوده في دراسة الذكاء االنفعالي مع إصدار 

  االنفعالي للفرد في مجال العمل  اءأوضح فیه أهمیة الذك 1997كتاب ثاني سنة 

  ).  23-22، ص ص 2007عن حسن،(

في بعض األحیان یمكن أن یكون أكثر قوًة وتأثیرًا في  وجدانيأعتقد جولمان أن الذكاء الو   

حیاة اإلنسان من الذكاء العام، حیث یسهم في تحسین التحصیل الدراسي وخفض السلوك 

 %20العدواني والقدرة على األداء بشكل أفضل، وذكر أن الذكاء العام یتنبأ فقط بما یقارب 
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خرى من النجاح إلى عوامل أ %80من عوامل نجاح اإلنسان في الحیاة، في حین یعود 

  ).17، ص 2010عن أبو زیتون، ( وجدانيترتبط بالذكاء ال

   )32، ص 2010(بن جامع،  وعن) 37-30، ص ص 2007السمادوني، ( ونقًال عن  

  في تطوره  لوجداني) أن مفهوم الذكاء ا2013) والبهدل(1997یذكر ماییر وسالوفي(

  :التاليجاءت على النحو مَر بخمس مراحل 

  ): 1969-1900(المرحلة األولى-1.2 

وفیها تناولت الدراسات النفسیة الذكاء واالنفعاالت كمواضیع ضیقة ومنفصلة، حیث تمیزت 

هذه المرحلة بانفصال الدراسات السیكولوجیة المهتمة بالذكاء على تلك المهتمة بالوجدان 

  واالنفعال والعواطف. فاالتجاه السائد في علم النفس یؤكد على انفصال الجوانب الوجدانیة 

  ات العقلیة وذلك ألن الذكاء والوجدان وفقًا لهذا التجاه هما مفهومان متعارضان. عن العملی

  ): 1989- 1970(المرحلة الثانیة-2.2

  منها: وجدانيور مؤشرات لظهور الذكاء الوقد تمیزت هذه المرحلة بظه

الدمج الحاصل بین الدراسات المعرفیة (دراسات الذكاء) والدراسات االنفعالیة (دراسات - أ

لعواطف والمشاعر) لدراسة تفاعل العواطف واألفكار وتأثیر كل منهما في اآلخر، وذلك ا

والذكاء  وجدانيإلى العالقة بین الذكاء النتیجة ظهور اتجاه جدید في علم النفس ینظر 

  المعرفي كعالقة تكامل وتفاعل متبادل.

ومات غیر اللفظیة تطور حقل االتصاالت غیر اللفظیة والتأكد على أهمیة إدراك المعل-ب

  ومنها المعلومات المتعلقة بالعواطف والمشاعر واالنفعاالت.

تنامي الدراسات النظریة والتطبیقیة في مجال الذكاء االجتماعي والتي تركز في جانب -ج

  منها على الجانب الوجداني االنفعالي العاطفي.

  : )1993-1990(المرحلة الثالثة-3.2

في العدید من الدراسات والمقاالت  وجدانيطلح الذكاء الشهدت هذه الفترة بدایة ظهور مص 

یح وتحدید والذي یهدف إلى توض 1990العلمیة حیث نشر مایر وسالوفي مقاًال أول سنة 

، إضافة إلى نشر مقال ثان والذي یهدف إلى إثبات أن الذكاء وجدانيمفهوم الذكاء ال

  من أنواع الذكاء العام.  هو نوع شرعي الوجداني
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  ): 1997-1994(المرحلة الرابعة -4.2

خارج األوساط األكادیمیة أي في المیادین  وجدانية بانتشار مفهوم الذكاء التمیزت هذه الفتر 

كتب أخرى العلمیة والمهنیة المختلفة، وتم توسیع مفهومه من خالل كتاب جولمان وظهور 

  .وجدانيتناولت الذكاء ال

  : )إلى الوقت الحاضر 1998من (حلة الخامسة المر -5.2

  حیث تمیزت بتمحیص  وجدانيمي الجاد بموضوع الذكاء التمیزت هذه الفترة باالهتمام األكادی

من خالل الدراسات والكتابات المتعلقة بطبیعته ومكوناته وكیفیة  وجدانيمفهوم الذكاء ال

  قیاسه. 

   في مجاالت الحیاة:وجداني أهمیة الذكاء ال- 3

  تشیر بعض الدراسات إلى أن الذكاء العام وحده ال یضمن نجاح الفرد وتفوقه     

الذي یعد مفتاح النجاح في المجاالت العلمیة والعملیة  وجدانيوٕانما یحتاج إلى الذكاء ال

  ویرتبط هذا النوع من الذكاء إیجابیًا بمجموعة من المتغیرات المرغوبة شخصیًا واجتماعیًا. 

وبجودة ) Palmer et autres,2002یرتبط إیجابیًا بالرضا عن الحیاة ( جدانيو فالذكاء ال

  وبالعالقات اإلیجابیة مع األصدقاء ) Austin et autres,2005( العالقات االجتماعیة للفرد

)Brackett et autres,2004 أكثر قدرة على التوافق  وجدانیاً ). واألفراد األكثر ذكاءًا

)، وهم أفضل في جانب Sjoberg et Engelberg,2005االجتماعي والمخالطة االجتماعیة (

 )، Brackett et autres,2004الصحة النفسیة والبدنیة وأكثر اهتمامًا بمظهرهم الخارجي (

لفضیلي، عن الخضر وا) (Parker et autres,2004وهم أكثر تفوقًا من الناحیة األكادیمیة (

  ).  17، ص 2007

عنصر هام جدًا للنجاح  وجدانيأن الذكاء ال) Peter Sharp,2001(ویذكر بیتر شارب    

في كافة مجاالت الحیاة ألنه یجعل الفرد قادرًا على بذل أقصى جهد لدیه، كما یجعله من 

أكبر المشاركین في مجتمعه. فاألفراد یحتاجون إلى فهم مشاعرهم لكي یصبحوا متعلمین 

  فاعلین، ویحتاجون إلى إدارة مشاعرهم حول اآلخرین لكي یصبحوا أصحاء انفعالیًا 

  ).10، ص2014عن الغنام، (وبالتالي یستطیعون مساعدة أنفسهم ومساعدة اآلخرین 
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  من عوامل نجاح اإلنسان  %20 ویرى جولمان أن الذكاء العام یتنبأ فقط بما یقارب     

   وجدانيامل أخرى ترتبط بالذكاء المن النجاح إلى عو  %80 في حین یعود في الحیاة

  .)17ص ،2010عن أبو زیتون، (

یشكل األساس األول في تحقیق التوافق  وجدانيالفرد من مهارات الذكاء الإن ما یملكه   

النفسي والسیطرة على التوتر واالنفعاالت السلبیة، ویعد كذلك عامًال أساسیًا ومهمًا في نجاح 

الفرد وتفوقه وبخاصة في ظل ما تفرضه آلیات التقدم العلمي وتكنولوجیا العصر من تحدیات 

  بة الحضارة الحدیثة ومسایرة متطلبات العصر. لمواك

  ویرى السید أن حیاة اإلنسان ال تسیر على نمط واحد من الحاالت الوجدانیة االنفعالیة.   

فالفرد قد یشعر بالحب مرة وبالكراهیة مرة أخرى، ویشعر بالفرح بعض الوقت وبالحزن والكآبة 

االنفعالیة نفسها على حیاة اإلنسان لما  في الوقت اآلخر، وهكذا تفرض الجوانب الوجدانیة

لها من قیمة ومن متعة، فبدون هذه االنفعاالت تصبح حیاة الفرد ال متعة فیها وتصبح شبیهة 

  ).7، ص2011عن موسى، بحیاة الحجر الذي ال یحس وال یشعر وال ینفعل (

فرد في ال ووجدان ) على أهمیة التركیز على مشاعر وانفعاالت2012ویؤكد الدوسري(  

وجدانیًا تحقیق التفوق والنجاح خالل جمیع مراحل الحیاة، حیث أن النهوض بمستوى الفرد 

   ).43، ص2016(عن الرحماني،یساعده على تحقیق أفضل النتائج 

  :المجال التربويفي وجداني أهمیة الذكاء ال- 4  

  :وجداني للمعلمینودورها في تحسین الذكاء الالبیئة المدرسیة - 1.4    

 القسملقد تزاید عدد الدراسات والبحوث في اآلونة األخیرة للتعرف على تأثیر بیئة       

 Trickett et(وأدائهم، فقد أشارت دراسات تریكت وموس  المعلمینفي شخصیة  دراسيال

Moss, 1973وموس وموس ( )Moss et Moss, 1978)وهوكس (Hawkes,1991(  وواكسمان

)Waxman,1991وفاینز ومیهر ( )Fyans et Maeher,1991همیة الدور الذي تلعبه ) إلى أ

  ودافعیتهم  وجدانیةتهم وأیضًا على حالتهم اللذا المعلمینعلى إدراك  قسمبیئة ال
  ).190، ص2007(عن السمادوني، 

كنظام اجتماعي دینامیكي،  دراسيال قسمال ) تصورًا لبیئة1973وقد وضع تریكت وموس(   

علم وعالقته بتالمیذه، وعالقة التالمیذ بزمالئهم تبعًا للنظم السائدة في مشیرًا إلى أن سلوك الم
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. القسم الدراسيالمدرسة تكَون العناصر األساسیة لتكوین مناخ نفسي واجتماعي سائد في 

  أنها بیئة:میذ والمعلمون یشیرون فیها إلى وقد وصفا بیئة التعلم الفَعالة كما یدركها التال

تشجع على التجدید -جتشجع على التنافس.  -بالفَعالة. تنشئ جو المشاركة - أ

  تسمح بجو یساعد على اندماج التالمیذ مع زمالئهم.-دواالبتكار. 

  تتسم بالترتیب والتنظیم.-ه    

علمین بتنمیة ) إلى إمكانیة تحسین التحصیل الدراسي للمت1995یشیر مایر وسالوفي(و    

واالجتماعیة لدیهم، ویتم ذلك من خالل رفع مستوى وعیه بذاته وتفهمه  وجدانیةالمهارات ال

  لعواطفه وعواطف ومشاعر اآلخرین وحل مشكالته وٕادارة انفعاالته في محیط البیئة التعلیمیة.

  ) أنه إذا كان الذكاء المعرفي مفتاح النجاح في المجال الدراسي، 2005أون(-ویرى بار  

 لوجدانيقدرًا من الذكاء ا المعلم بوابة النجاح في الحیاة، فاكتساب یعتبر وجدانيفإن الذكاء ال

یعد عامًال مهمًا في حیاة  وجدانيمي واألكادیمي. فالذكاء الال یقل أهمیة عن تأهیله العل

غنیة بما یثیر  المدرسة االبتدائیةخاصة. فبیئة  المدارس االبتدائیةالتعلیمیة عامة و المؤسسات 

شعوره من اإلخفاق في أدائه ومستقبله  السلبیة وأبرزها جدان المعلموو  انفعاالت ومشاعر

  ، لذلك فإنه من المهم جدًا وجود هذا النوع من الذكاء لدیه. المهني

من خالل  یة الوجدانیةؤولة عن تحقیق الكفاءة االنفعالویذكر جولمان أن المدرسة هي المس  

بدءًا من مرحلة ریاض األطفال حتى المرحلة المدرسیة  وجدانيال بناء وتحسین مهارات الذكاء

  ). 142، ص2010عن المللي، العلیا (

تجعله یشعر بالقلق  واالنفعالي للمعلموجداني سیة التي ال توفر األمن الفالبیئة المدر    

والضغط والتوتر واإلحباط في عالقاته باآلخرین، مما ینعكس سلبًا على تركیزه في المواقف 

  مردوده ومردود تالمیذه. فیقل بذلك میةیالتعل

ویفترض البعض أن في حالة فشل الفرد في الحیاة، فإن ذلك قد یعود إلى ضعف مهارات  

  قین.هذا الذكاء لدیه، ومن ثم یمكن القول أن الناجحین في حیاتهم لیسوا دائمًا من المتفّو 

صفة لتي ال توجه اهتمامها بویرى الهاشمي أن االتجاه الحدیث في التربیة هو أن المدرسة ا

تفقد مقوماتها كمؤسسة تربویة تهدف إلى  للمعلم والتلمیذ معاً  وجدانيأساسیة إلى التكوین ال

  ).108، ص 1993الهاشمي، تحقیق التوازن االجتماعي بین الدارسین ومجتمعاتهم (
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دلیل  وجدانيسات الحدیثة بمفهوم الذكاء ال) أن اهتمام العدید من الدرا2006وترى وهبة(   

  وتأثیره في شخصیة الفرد ودوره في نجاحه  وجدانيالباحثین بأهمیة الذكاء العلى إدراك 

تهم بعضهم ببعض أو عالق المعلمینفي جمیع المجاالت سواء في المدرسة من حیث عالقة 

اء أو في األسرة ذاتها بین الزوجین وبین الوالدین واألبن بتالمیذهم أو عالقتهم بمدیر المدرسة

  ).24، ص 2006وهبة، (

 دور مهم في التعلم والعملیات المعرفیة، حیث یمثل االنفعال والوجدان ولالنفعاالت   

تفاعًال مهمًا بین الشعور والسلوك والتفكیر، ولیس هناك فصل بین التفكیر  والوجدان

واالنفعال. فالتفكیر یجعل األمور منطقیة بینما تجعلها االنفعاالت ذات معنى، كما یساعد 

  ). 41، ص 2010العادلي، االنفعال العقل في تركیز التفكیر ووضع األولویات (

في  وجدانیة تغلغل مهارات الذكاء العلى أهم وجداناللباحثون في مجال الذكاء ویؤكد ا  

المتعلمین على تطویر مهاراتهم لغایات المعلمین و  المناهج التدریسیة الیومیة التي تساعد

 وجدانيیاة. ولذلك یعنى الذكاء الاألكادیمي والح المهني أو األداء تحقیق النجاح في األداء

ل تنمیة مهارات الذكاء ه. ویمكن للفرد من خالبطبیعة األفراد والجماعات والمجتمع برمت

أن یضع عالقة بین انفعاالته وتفكیره من ناحیة، وبین تفكیر اآلخرین وانفعاالتهم  وجدانيال

من ناحیة أخرى، بحیث یجعل تلك العالقة بمثابة الجسر الذي یؤدي به إلى الوصول إلى 

  النجاح في المجاالت المختلفة من الحیاة.

 والمدرسة االبتدائیةقطاع التربیة والتعلیم عامًة  في- وجدانيیف الذكاء الإن توظ     

قناعًة ولیس خیارًا لدى القائمین على النظام التربوي لما لمسه هؤالء من تأثیره  أصبح-خاصةً 

یة توظیف مهارات الدراسي، مما یعزز أهم التلمیذ تحصیل أداء المعلم المهني أو في في

لدراسات من أن وبرامجه في المناهج والسیاسات التعلیمیة، ما تواترت به ا وجدانيالذكاء ال

هي األساس الضروري للمناخ المدرسي ولكل أشكال التعلیم، ولذلك فإن  وجدانیةالعوامل ال

مما یؤكد  الدراسات تؤكد أن األداء االبتكاري یعتمد على حد ما على الخصائص االنفعالیة،

على  المعلمین والتالمیذ ومساعدة التعلمیة-یةعملیة التعلمالي تفعیل ف وجدانيأهمیة الذكاء ال

 ). 118، ص 2001(راضي، تحقیق ما ینشدونه من اإلنجاز األكادیمي واإلبداع المدرسي

بالتربیة والتعلیم أن التعلم  الوجدانيولقد أكدت الدراسات العلمیة في بدایة عالقة الذكاء     

م ألن یهو أقوى أنواع التعل التدریسویثیر انفعاالتهم نحو  المعلمین ك مشاعرالذي یحّر 
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االنفعاالت تحتل مكانة الصدارة في المخ، وتعمل على تنمیة التفكیر وتحفیزه، وتساعد على 

م الفاعل، لذلك یدعو بعض علماء النفس إلى إدماج االنفعاالت في العملیة التربویة یالتعل

 ). 40، ص2016الرحماني،(

  في التربیة والتحصیل الدراسي  وجدانيزاید ألهمیة دور الذكاء الومع اإلدراك المت  

  فقد أصبح هناك اهتمام متزاید في الوالیات المتحدة األمریكیة بتطویر ما یعرف" 

  ". وجدانير قدرات ومهارات الذكاء الاألساس المدرسي لتطوی بالبرامج ذات

برنامج من هذا النوع في الوالیات المتحدة  300ویقرر سالوفي وزمالؤه وجود أكثر من 

األمریكیة مع بدایات القرن الواحد والعشرین، وهي برامج تتراوح أهدافها بین تغییر جانب 

خاص من جوانب السلوك وٕاحداث تعدیل جذري في شخصیة المتدرب. ومن أمثلة هذه 

األمریكیة على ید ستون  " الذي تم تطویره في كالیفورنیاعلم الذاتالبرامج برنامج یسمى"

  ). 41، ص2016) (عن الرحماني،Stone Mcqueen,1998(ماكون وزمالئه 

وكابالن ) Hawkins et autres,1991() أن دراسات هوكینز وزمالؤه 2012ویرى حمید(  

  ) وطوبنج وزمالؤه Cohen,1999) وكوهن (Caplan et autres,1992(وزمالؤه 

)Topping et autres,2000 () وقاري ونیلسونGary et Nelson,2005 وفاندر فورت (

)Van Voort,2006 االبتدائیة ةرسفي مناهج المد الوجداني) إلى أن دمج الذكاء 

وخفض  وجدانيفي تحسین مستوى الذكاء ال والجامعیة له دور فَعال والثانویة والمتوسطة

  لمتعلمین والتي یمكن أن تؤثر في تعلمهم، ا للمعلمین أو المشكالت الوجدانیة والسلوكیة

  التعلیمي للمعلمین ورفع مستوى التحصیل الدراسي  داءاألكما أنه یؤدي إلى رفع مستوى 

على االختبارات التحصیلیة. فمعرفتنا ألنفسنا ولآلخرین باإلضافة إلى قدرتنا  لدى المتعلمین

، 2016(عن الرحماني،جاح األكادیمي على استخدام هذه المعرفة یعد حجر األساس للتعلم والن

  ).  44ص
  لتالمیذ:ا وجداني لدىالذكاء ال وتنمیة المعلم-2.4

یَعد المعلم عامًال هامًا في نجاح العملیة التعلیمیة/ التعلمیة، وبالتالي فهو یؤثر بطریقة     

مباشرة أو غیر مباشرة في شخصیة التالمیذ. ویظهر تأثیر المعلم كمثال یحتذى به تالمیذه 

 سواء بما یؤتیه من آراء وأفعال أو تصرفات تصبح من مكَونات سلوك المتعلمین. 
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القول أنه یعتبر أهم تلك العوامل التي تسهم في توجیه المتعلمین وٕارشادهم في  وبهذا یمكن

  ). 207، ص 1990أبو حطب وصادق، كافة المواقف التعلیمیة بحیث یهیأ لهم الجو المالئم (

) إلى أن المعلم هو العنصر الهام والفَعال في إنشاء بیئة تعلیمیة 1994ویشیر السمادوني(   

اشرًا في نمو شخصیة التلمیذ في كافة جوانبه الجسمیة والعقلیة والنفسیة تؤثر تأثیرًا مب

واالجتماعیة. كما یرى أن المعلم الجَید ینشئ جَوًا یسهم في تنمیة قدراته المعرفیة والوجدانیة. 

لذلك فتفاعل المعلم مع تالمیذه یعكس المناخ النفسي واالجتماعي الذي یكون للمعلم دور في 

هذا التفاعل من خالل ما یدور من أحادیث ومناقشات وٕایماءات وغیر ذلك. تكوینه. ویتم 

فالدور اإلیجابي الذي یلعبه المعلم یؤدي إلى تنمیة مهارات تالمیذه االجتماعیة، وزیادة ثقتهم 

بأنفسهم، وتعاونهم مع اآلخرین، وقدرتهم على تحمل المسؤولیة واحترام مشاعرهم وآرائهم، 

حاتهم في النجاح الدراسي وقدرتهم على ضبط مشاعرهم وتحفزهم إضافة إلى زیادة طمو 

  للتعلم. فكثیر من المعلمین یریدون معرفة كیفیة تأثیرهم في دفع التالمیذ من خالل تعبیر 

  ).193، ص 2007(السمادوني،  في دافعیتهم وتنمیة الرغبة في اتحسن الذاتي

) إلى أنه عندما یثق المعلمون بما Glidewell et autres,1980ویشیر جلیدویل وزمالؤه (   

یكفي من الثقة إلسناد جزء من سلطتهم لتالمیذهم، كان هذا یؤدي إلى التفاعل وتناقص 

التوتر والصراع بینهم وبین زمالئهم. وفي هذه الحالة یبدي المتعلمون حبًا متبادًال بعضهم 

ویؤدي ذلك إلى تنمیة  للبعض وللمعلم، ویزدادون تسامحًا وشعورًا بالمسؤولیة واالستقال

وعیهم بذاتهم وقدرتهم على تحمل المسؤولیة وتنمیة مهاراتهم االجتماعیة وقدرتهم على ضبط 

). 193 ، ص2007عن السمادوني، ( انفعاالتهم وتحمسهم لحل المشكالت التي تواجههم بكفاءة

  في النجاح المدرسي بشكل كبیر ومتداخل  وجدانيریبیة على إسهام الذكاء الومن الدالئل التج

مع أنواع الذكاء األخرى كما أشار إلیها جاردنر حیث ذكر نتائج دراسات كل من بورتون 

) من إسهام برامج األقراص المضغوطة في تعلیم القراءة Burton et Marie,1996وماري (

المتعددة والتركیز على  لتالمیذ مرحلة ما قبل المدرسة مع تعزیزها باستخدام مبادئ الذكاء

   وجدانيیؤكد مدى أهمیة الذكاء ال الموسیقى واللغة كمدخل للذكاء الشخصي. ومما

  ) Torrance et Robert,1965( في النجاح المدرسي ما أشار إلیه تورانس وروبرت

  من أن التحصیل الدراسي لیس عامًال أو بعدًا واحدًا، بل هو محصلة للعدید من العوامل 

  .دافعي ومنها ما هو ثقافي اجتماعي وجداني ا هو عقلي معرفي ومنها ما هو انفعاليممنها 
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  :وجدانيالنظریة المفسرة للذكاء الالنماذج - 5

حیث تمثل هذا االهتمام  وجدانيمتزایدًا بمفهوم الذكاء ال شهدت السنوات األخیرة اهتماماً      

في ظهور العدید من الدراسات األجنبیة والعربیة التي تناولت هذا المفهوم، وقد صاحب هذا 

وٕاعداد االهتمام ظهور عدد من النماذج النظریة التي حاولت تحدید أبعاد هذا المفهوم 

َنف كل من وقد اختلف المنظرون في تحدید هذه األبعاد، حیث ص المقاییس المقننة لقیاسه.

إلى  وجداني) نماذج الذكاء الMayer,Salovey et Caruso,2000مایر وسالوفي وكاروزو (

، وجاءت هذه وجدانيلنماذج المختلطة للذكاء الوا وجدانيا: نماذج القدرة للذكاء النوعین هم

  على النحو التالي: النظریة النماذج

  : وجدانينماذج القدرة للذكاء ال-1.5

على أنه یشبه إلى حد كبیر  وجدانيناول النظري إلى الذكاء الینظر أصحاب هذا الت    

 وجدانياالنفعالي، وأن الذكاء ال الذكاء اللفظي والمیكانیكي إَال أنه یعمل ویؤثر في المحتوى

یتضمن مهارة الفرد في التعرف على المهارات االنفعالیة واالستدالل المجرد مستعینًا بهذه 

ء نات المعرفیة للذكاویؤكد هذا النموذج على المكّو  .)5، ص2004أون،- عن بارت (المعلوما

  وتنظیم االنفعاالت والتفكیر فیها. حیث یركز على إدراك  الوجداني

تنبؤات عن البنیة  وجداني یقدمنموذج القدرة للذكاء ال ) إلى أن37، ص2007(وتشیر حسن 

هو نوع من أنواع الذكاء حیث یلبي ثالثة  وجدانيكاء، حیث یرى أن الذكاء الالداخلیة للذ

  هي:محكات 

  المحك المفاهیمي:-1

  یعكس أداء عقلیًا ولیس طریقة مفضلة للسلوك. وجدانيیعني أن الذكاء ال

   المحك االرتباطي:-2

یصف منظومة من القدرات المترابطة داخلیًا وتلك القدرات مشابهة  وجدانيیعني أن الذكاء ال

  للقدرات العقلیة الموصوفة في الذكاءات األخرى ولكنها متمیزة عنها.

   المحك النمائي:-3

ینمو مع زیادة العمر والخبرة وذلك من مرحلة المراهقة إلى مرحلة  لوجدانيیعني أن الذكاء ا

  الرشد.
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من أفضل أنواع الذكاءات ألنه یتضمن  وجدانيذج على أن الذكاء الالنمو  ویؤكد أنصار هذا

  االنفعاالت الداخلیة والخارجیة المیسرة للنمو، والرتباطه بالسمات االنفعالیة للمشكالت. 

) یشیر مایر وسالوفي وكاروزو إلى مجموعة من الخصائص 38، ص2007حسن، ونقًال عن (

  وتتمثل فیما یلي: وجدانياألفراد مرتفعي الذكاء ال التي تمیز

  أنهم نشأوا في بیئات متكیفة اجتماعیًا (أي لدیهم والدان مرتفعا الحساسیة االنفعالیة). ·

  لدیهم القدرة على إعادة تشكیل االنفعاالت بشكل فعَال(متفائلون). ·

  غیر دفاعیین بمعنى أنهم ال یستخدمون الحیل الدفاعیة. ·

  یة المتمیزة.یختارون األدوار االجتماعیة واالنفعال ·

  یتمیزون بالقدرة على التواصل ومخاطبة االنفعاالت. ·

یطورون معارفهم وخبراتهم في مجال انفعالي معین مثل: علم الجمال، االنفعاالت  ·

  األخالقیة حل المشكالت االجتماعیة والقیادیة.

راد یمیز األف وجداني) إلى أن الذكاء الSalovey et autres,1993ویشیر سالوفي وزمالؤه (

الذین یحاولون التحكم في مشاعرهم ومراقبة مشاعر اآلخرین، وتنظیم انفعاالتهم وفهمها، 

  ویمكنهم ذلك من استخدام استراتیجیات سلوكیة للتحكم الذاتي في المشاعر واالنفعاالت 

  ). 173، ص 2001عن عثمان، (

وفقًا  وجدانيالذكاء التخدم للتعبیر عن وجدیر بالذكر أن هناك مجموعة من المفاهیم التي ُتس

كقدرة عقلیة مثل: اإلدراك غیر اللفظي، الدقة التعاطفیة، الكفاءة  وجدانيانموذج الذكاء ال

االنفعالیة، اإلبداع االنفعالي، الدافعیة، االستنباط االنفعالي للمؤشرات االجتماعیة، الذكاء 

 وجدانيللذكاء ال من نماذج القدرةو ). 38، ص 2007حسن، الشخصي والذكاء االجتماعي (

 نذكر ما یلي:

  ):1990كقدرة عقلیة( وجدانيذج مایر وسالوفي للذكاء النمو -1.1.5

استخدامه  تم )Emotional intelligence( أن مصطلح) Cherniss,2000(یذكر شرنیس     

من قبل مایر وسالوفي لوصف الخصائص االنفعالیة التي تظهر  1990عام  ألول مرة

  أهمیتها في تحقیق النجاح وتتضمن هذه الخصائص: التقمص االنفعالي، ضبط النزاعات 
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أو المزاج، تحقیق محبة اآلخرین، المثابرة أو اإلصرار، التعاطف أو الشفقة، التعبیر عن 

القابلیة للتكیف، حل المشكالت بین اآلخرین،  االنفعاالت أو األحاسیس وفهمها، االستقاللیة،

المودة واالحترام. وقد اعتبر هذان الباحثان الذكاء االنفعالي شكًال من أشكال الذكاء 

لدى مایر  وجدانينات الذكاء ال). وعلیه كانت مكّو 39، ص 2007(عن حسن، االجتماعي 

  وسالوفي على النحو اآلتي:

  معرفة الفرد وفهمه لمشاعره وأسبابها.  یعنيالوعي االنفعالي بالذات: - أ 

  وتعني تدبر الفرد أمر هذه المشاعر واالنفعاالت وٕادارته للضغوط. معالجة االنفعاالت:-ب

وتعني أن یكون الفرد مصدر دافعیة ذاته، وأن یتحكم في اندفاعاته  دافعیة الذات:- ج 

 ویقاوم اإلحباطات ویتحمل الغموض ویؤجل اإلشباع للوصول إلى الهدف. 

 ویعني معرفة الفرد وفهمه لمشاعر اآلخرین.  التعاطف:- د

ساسیة وتعني تدبر الفرد أمر عالقاته باآلخرین وتفاعله معهم والح المهارات االجتماعیة:- ه

 تجاه احتیاجاتهم ورغباتهم، والقدرة على االستماع لهم والتخفیف عن مشاعرهم 
  ). 38ص  2007(عن حسن،

قام نموذج مایر وسالوفي على مفهوم القدرة وفصله عن السمات األخرى حتى یمكن     

مة تحلیل تلك القدرة بشكل مستقل، وٕاظهار مدى االستفادة منها في سلوك الفرد وكفاءته العا

تعدیًال على مفهوم الذكاء االنفعالي، حیث قدما  1997في الحیاة. وأدخل الباحثان سنة 

تعریفًا یجمع بین فكرة أن االنفعال یجعل تفكیرنا أكثر ذكاًء، وفكرة التفكیر بشكل ذكي نحو 

االنفعاالت والتفكیر وهما یعمالن مع  حاالتنا االنفعالیة، أي أن هذا النموذج تناول كًال من

  ).40، ص 2007عن حسن،بعضهما البعض في توافق (

وحدد مایر وسالوفي أربعة مجاالت واسعة لقدرات الذكاء االنفعالي یمكن ترتیبها في شكل    

هرمي یبدأ من المهارات الدنیا واألكثر جزئیة (العملیات النفسیة األساسیة) وتتدرج حتى 

 تكاملیة األكثر تعقیدًا). تصل للمهارات العلیا واألكثر عمومیة (العملیات ال

 Mayer, Salovey,Caruso et(ویرى مایر وسالوفي وكارزوز وسیتارنیوس   

Sitarenios,2001 أن استخدام االنفعاالت لتسهیل التفكیر العقلي یتضمن استخدام (

االنفعاالت لتعزیز التفكیر في حین أن باقي القدرات تتضمن التفكیر في االنفعال بالرغم من 



 : الذكاء الوجدانيانيالفصل الث
 

- 58 - 
 

رة فهم االنفعاالت لها صیاغة معرفیة. ویفترض هذا النموذج أن فهم االنفعاالت یرتبط أن قد

بصورة كبیرة بالتفكیر المجرد، أي أن هناك تكامًال بین فهم االنفعال والمعالجة المعرفیة 

) ومایر Newsome et autres,2000والتفكیر المجرد. ورتب كل من نیوسوم وزمالؤه (

تارنیوس تلك القدرات في تنظیم هرمي نجد في قاعدته اإلدراك وسالوفي وكارزوز وسی

  االنفعالي ویلیه التیسیر االنفعالي للتفكیر ثم الفهم االنفعالي وفي قمة الهرم إدارة االنفعاالت. 

) شكًال أكثر توضیحًا وتفسیرًا للقدرات األساسیة والفرعیة للذكاء 1997وقدم مایر وسالوفي(  

  في الشكل التالي:الوجداني والذي جاء 

  
 

  

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 التنظیم التأملي لالنفعاالت لتشجیع النمو االنفعالي والعقلي

 

    
القدرة على أن یظل الفرد متفتحا 

 للمشاعر سواء كانت سارة أو غیر سارة
القدرة على السیطرة أو إدارة االنفعال داخل الفرد أو داخل 

اآلخرین من خالل تهدئة االنفعاالت السالبة وتشجیع 

 بالغة للمعلوماتوتنمیة االنفعاالت دون كبت أو م

على المراقبة التأملیة لالنفعاالت المرتبطة القدرة 

بالشخص نفسه أو باآلخرین أي معرفة إلى أي 

 مدى هي واضحة وممیزة ومؤثرة أو منطقیة

القدرة على االنهماك أو االنفصال 

تأملیا عن االنفعال في ضوء 

 المعلومات أو االستفادة منها

 فهم وتحلیل االنفعاالت وتوظیف المعلومات االنفعالیة

 

القدرة على تسمیة ومعرفة العالقات بین 

عاالت مثل: العالقة بین المیل الكلمات واالنف

 والحب

  
 

 

 التیسیر االنفعــــــــــــــــالي للتفكیر

القدرة على تفسیر المعاني التي تنقلها 

االنفعاالت المتعلقة بالعالقات مثل: الحزن 

 أو الكآبة المصاحبة غالبا للیأس

القدرة على فهم المشاعر المعقدة: تزامن 

مشاعر الحب والكره أو الجمع بین مشاعر 

 الخوف والدهشة

على معرفة التحوالت بین االنفعاالت مثل:  القدرة

التحول من الغضب إلى الرضا أو من الغضب 

 إلى الخجل

 

االنفعاالت تساعد التفكیر من خالل 

 توجیه االنتباه للمعلومات الهامة

 

االنفعاالت یمكن أن تكون نشطة أو قویة 

بدرجة كافیة ومفیدة عندما تتولد كوسیلة 

 والتذكر المرتبط بالمشاعرللحكم 

 

تقلبات المزاج االنفعالي تغیر نظرة الفرد 

من التفاؤل إلى التشاؤم، وهذا یشجع على 

 االهتمام بالعدید من وجهات النظر

 القدرة على التمییز بین تعبیرات المشاعر الدقیقة 

 أو الصادقة وغیر الصادقة
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  .)41، ص2007(عن حسن،  لوجدانيلرئیسة والفرعیة للذكاء انات انموذج مایر وسالوفي للمكّو ): 1( شكل رقم

مع العدید من الباحثین  وجدانيوفي في دراستهما للذكاء الواستمرت جهود مایر وسال    

) Mayer,Salovey,Bodell et Detweiler,1999فنجد أن مایر وسالوفي وبودال ودیتویلر (

بأنه" قدرة الفرد على استخدام المشاعر واالنفعاالت لخدمة التفكیر  وجدانيعرفوا الذكاء ال

 والفعل، ومن أهم المظاهر هذه القدرة مدى تمكن الفرد من رصد انفعاالته وانفعاالت الغیر

وتعدیل أو تحویر هذه االنفعاالت، واستخدام المعلومات المبنیة على االنفعاالت في تشغیل 

  ).23-22، ص ص 2001یف، عن سو الفكر وٕاطالق الفعل" (

، حیث أشاروا وجدانينموذجهم الجدید للذكاء ال 2000وقدم مایر وسالوفي وكاروزو سنة    

إلیه على أنه "قدرة الفرد على معرفة معاني االنفعاالت والعالقات االنفعالیة، والتفكیر وحل 

راك االنفعاالت، یكون متضمنًا في القدرة على إد وجدانيلة على أساسها. فالذكاء الالمشك

وتمثل المشاعر المرتبطة بها وفهم المعلومات المتعلقة بهذه االنفعاالت، والتعامل معها أو 

). ویتكون هذا النموذج الجدید من أربعة 43، ص 2007عن حسن، استخدامها ومعالجتها" (

االستفادة من -ب إدراك وتحدید االنفعال لدى الذات ولدى اآلخرین.- أمجاالت هي: 

  . فهم أسباب ونتائج االنفعاالت- ج. نفعال لتیسیر المعرفة واألداءاال 

  ). 43 ، ص2007عن حسن، تنظیم االنفعاالت لدى الذات ولدى اآلخرین (- د

 1997وهناك العدید من الدراسات األجنبیة والعربیة التي تبنت نموذج مایر وسالوفي (

  شوت وآخرون )Martinez-Pons,1997بونس(-مثل دراسات مارتیناز) 2000و

 )Schutte et autres,1998)وثي (Thi,1998)وغرافس (Graves,1999 (  

 

 االنفعالاإلدراك والتقویم والتعبیر عن 

 
 

 القدرة على التعبیر عن االنفعاالت بدقة 

والتعبیر عن الحاجات المرتبطة بهذه 

 المشاعر
  

 

تغیر الحاالت االنفعالیة لدى الفرد یشجع على المعالجة 

المفیدة للمشكالت. فعندما یشعر الفرد بالسعادة فإن هذا 

 یسهل االستدالل االستقرائي واالبتكار

القدرة على تحدید االنفعاالت في حاالت 

 الفرد الجسمیة ومشاعره وأفكاره

 

القدرة على تحدید انفعاالت األفراد 

اآلخرین والتصمیمات واألعمال 

الفنیة وغیرها من خالل اللغة 

 والمظهر والسلوك
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  )Sullivan,1999) وسولیفان(Pellitteri,1999وبلیتیري( )King,1999وكینج(

) Byron,2001) وبیرون(Wang,2000) ووانج(Abraham,2000وأبراهام(

س وآخرون ) وروبرتMendes,2002) ومنداس(Woitaszewski,2001وواتسزوسكي(

)Roberts et autres,2002)2003ومنى حسن السید( )2003) وفنون محمود خرنوب.(   

  كقدرة عقلیة: وجدانيموذج لیندة ألدر للذكاء الن-5.2.1

كقدرة  وجداني) من رواد نموذج للذكاء الLinda Elder,1997لیندا ألدر( تعد الباحثة     

عقلیة حیث تعتبره مقیاسًا لنجاح الفرد أو فشله في عملیة االستدالل أو االستجابة للمشاعر 

التي تقابله في مواقف معینة، وتستلزم هذه العملیة استحضار الذكاء المعرفي في جوانب 

یة المشاعر اإلیجابیة والسلبیة، وبذلك تعتبر مقیاسًا منطقیًا لمدى صحة االستجابات االنفعال

  ). Elder,1997,p40من الناحیة المعرفیة (

بأنه: " الفرد القادر على تحدید رغباته، وتصبح استجاباته  وجدانیاً ووصفت ألدر الفرد الذكي 

االنفعالیة في إطار هذه الرغبات منطقیة وأن یكون سلوكه عقالني، بمعنى أن یلتزم بالتفكیر 

  ).Elder,1997,p41السلیم والحكم الصائب" (

على االنفعاالت في تفاعلها مع التفكیر داخل  وجدانيألدر في نموذجها للذكاء الوركزت 

  العقل من خالل ثالثة جوانب هي:

Ø  الجانب اإلدراكي من العقل ویتضمن العملیات المعرفیة المرتبطة بالتفكیر كالتحلیل

 .والمقارنة والتقییم

Ø   یناسب السلوك أي اإلتیان الجانب الذي یتعلق بنقل االنفعال وتوجیهه على نحو

 .باالنفعال بما یناسب ظروف الموقف

Ø   الجانب الذي یكون بمثابة المحَرك للعقل البشري والدافع األساسي للسلوك مع تحدید

خبرات النجاح أو الفشل التي یمر بها الفرد بناًء على أهدافه ورغباته ودوافعه. وهذه 

  الجوانب تعمل معًا في عالقة تفاعل مستمر.

  : وجدانيلنماذج المختلطة للذكاء الا-2.5

هذا إذ ینظر أصحاب  وجدانيعن نماذج القدرة للذكاء التختلف هذه النماذج تمامًا      

على أنه خلیط من السمات واالستعدادات والمهارات والكفاءات  وجدانيالتناول إلى الذكاء ال
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عوامل شخصیة ولیست قدرات. وأطلق على هذا  وجدانيدرات، وأن عناصر الذكاء الوالق

أون. -" ومن رواده جولمان وبارالوجدانيالنماذج المختلطة للذكاء التناول النظري اسم "

تؤكد على أن  الوجداني) إلى أن النماذج المختلطة للذكاء 2000ویشیر نیوسم وزمالؤه(

أي أنها تجمع بین االنفعاالت  نزعة أو وجدان أكثر منه قدرة معرفیة، وجدانيالذكاء ال

الشخصیة أو سمات الشخصیة مع االنفعاالت في سیاقها االجتماعي من خالل النشاط 

وتعامله مع الدوافع وحاالت  وجدانيین، كما تتناول المكَون الاالجتماعي والتفاعل مع اآلخر 

  ).Newsome et autres,2000,p107اإلدراك (

ومنها:  وجدانيلنماذج المختلطة للذكاء المرتبطة باوهناك مجموعة من المفاهیم ال   

االنفتاح، التفاؤل، تقدیر الذات، السعادة الذاتیة، الذكاء العملي، دافع اإلنجاز، عدم القدرة 

على التعبیر االنفعالي أو االلیكسثیمیا، االنفعال السار وغیر السار، التفكیر البنائي، قوة 

االجتماعي. وترتبط مفاهیم هذه النماذج أیضًا مع أبعاد  األنا، التقبل االجتماعي، التفكیر

الشخصیة الرئیسیة وهي: الدفء، التوكیدیة، الثقة بالنفس، تنظیم الذات، تنظیم اآلخرین 

  ). ومن النماذج المختلطة للذكاء االنفعالي نذكر ما یلي:31، ص 2003خرنوب، (

  أون: - نموذج بار-1.2.5

  حیث ، الوجداني) من رواد النماذج المختلطة للذكاء Bar-On,1985أون(-یعد بار     

یمثل الجانب غیر المعرفي من الذكاء العام الذي توصل إلیه  الوجدانيیرى أن مفهوم الذكاء 

وكسلر والذي لم ینكر الجوانب غیر المعرفیة بالرغم من أنه كان أكثر اهتمامًا بالجوانب 

  . )6، ص 2004أون،-(بارالمعرفیة 

أون هدف إلى فهم لماذا یتمكن -) إلى أن نموذج بار2004جاد اهللا أبو المكارم(ویشیر     

بعض األفراد من النجاح في الحیاة بینما یفشل آخرون، ولهذا قام بمراجعة األدبیات التي 

 ). 289، ص 2004(أبو المكارم،تتناول خصائص األفراد الناجحین في حیاتهم 

على أنه منظومة من  وجدانيأون یصف الذكاء ال-روذج باویرى مایر وزمالؤه أن نم     

  القدرات غیر المعرفیة والكفاءات والمهارات الشخصیة واالنفعالیة واالجتماعیة التي تؤثر 
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، أي أن هذا النموذج یجمع بین اح مع المتطلبات والضغوط البیئیةفي قدرة الفرد للتعامل بنج

قدرة العقلیة سمات شخصیة أخرى مستقلة عن الللذات مع  وجدانيقدرات العقلیة كاإلدراك الال

  ). Mayer et autres,2000,p102وتقدیر الذات والحالة المزاجیة (كاالستقالل الشخصي 

  هي: ) من خمسة أبعاد رئیسیة وخمسة عشر بعدًا فرعیاً 1997أون(-ویتكَون نموذج بار   
  

  

  

  

   .(من تصمیم الطالبة)الوجداني لرئیسة والفرعیة للذكاء أون لألبعاد ا-): نموذج بار2( شكل رقم

  یمكن النظر إلیه من زاویتین:  وجدانيأو إلى أن تصوره للذكاء ال-ویشیر بار   

Ø  وترتیب األنواع المتشابهة من العوامل أي أنه یقوم على تنظیم من حیث االنتظام

  التي تتالءم أو تتفق منطقیًا وٕاحصائیًا مع بعضها البعض.

Ø بجانب  وجدانيمكونات العاملیة للذكاء الأي أنه یجمع ال من حیث الطوبوغرافیة

بعضها تبعًا لترتیب من العوامل الجوهریة (األولیة) إلى عوامل المحصلة (الرتبة 

 لربط بینهما من خالل العوامل التأییدیة (الثانویة أو المساعدة). األعلى) والتي یتم ا

  

 

 

  
  

  .أون (من تصمیم الطالبة)-لنموذج بار وجدانينات الذكاء الالترتیب الطوبوغرافي لمكّو ): 3( شكل رقم   
  أون مقیاسًا بأسلوب التقریر الذاتي للذكاء االنفعالي-باروبناء على هذه المكونات صمم 

) Emotional intelligence quotient: EQ-iوأطلق علیه قائمة نسبة الذكاء االنفعالي (

واستخدمت هذه القائمة في العدید من الدراسات األجنبیة والعربیة مثل: دراسات فاقنر ومورس 

)Wagner et Morse,1995 (ودونكلي )Dunkley,1996 ( وفلیت)Flett,1996 ( وسوارت

)Swart,1996 (ولویزة )Luisa,1998 ( وتابیا)Tapia,1999 (وأبو سمراء)وبشمان2000 ( 

 الذكاء االنفعالي الشخصي

الوعي بالذات الوجدانیة االجتماعیة، 

التوكیدیة، اعتبار الذات، تحقیق 

 الذات واالستقاللیة

 

 إدارة الضغوط

 تحمل الضغوط

 وضبط االندفاع

 

 االنفعالي االجتماعيالذكاء 

التعاطف، المسؤولیة االجتماعیة 

 والعالقات االجتماعیة

 

ـــام  المزاج العـــــــ

 السعادة والتفاؤل

 

 القدرة على التكیف

حل المشكلة، اختبار 

 الواقع والمرونة

 

ـــل الجوهریة ـــ ـــ ـــ  العوامـ

الوعي بالذات، التفهم، التوكیدیة 

 اختبار الواقع وضبط االندفاع

 

ــــل المحصلة ـــ ـــ ــ ـــ  عوامـ

المشكلة، العالقات حل 

 الشخصیة مع اآلخرین

 تحقیق الذات والسعادة

 

ــــل التأییدیة ـــ ـــ ـــ  العوامـ

 اعتبار الذات، االستقاللیة

المسؤولیة االجتماعیة، التفاؤل 

 تحمل الضغوط والمرونة
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 والمنة) Dawda et Hart,2000( وداودا وهارت) Bachman et autres,2000( وآخرون

)Lamnna,2000 (ونیوسم وآخرون )Newsome et autres,2000 (وویلس وآخرون  

 )Wells et autres,2000 (وریف وهانري )Reiff et Henry,2001 ( وسوننشاین

)Sonnenschein,2002) 2002( وعبد العال حامد عجوة) 2001) وسحر فاروق عالم (  

  ) ومحمد حبشي حسین وجاد اهللا 2003) ومحمد حبشي حسین (2003وعادل محمد هریدي (

 ).2003أبو المكارم(

  

  نموذج جولمان: -2.2.5

یرجع إلى دانیال  وجدانيالیرى بعض الباحثین أن الفضل في انتشار مفهوم الذكاء     

وفیه ، 1995) بع إصدار كتابه الشهیر عن الذكاء االنفعالي عام Golman,1995جولمان(

على أنه" قدرة الفرد على تعرف انفعاالته وانفعاالت اآلخرین،  وجدانيقدم تعریفه للذكاء ال

  ). 47، ص 2007عن حسن، وتحفیزه لذاته وٕادارته النفعاالته ومعالجته لعالقاته مع اآلخرین" (
    .)48، ص2007وفق نموذج جولمان (عن حسن،  وجدانينات الذكاء المكّو ): 1( جدول رقم

  

  استمرت جهود جولمان في دراسته للذكاء االنفعالي فأصدر كتابًا ثانیًا بعنوان" و       

  ، وفیه أوضح أن الذكاء االنفعالي هو" القدرة على 1998عام  "وجدانيالعمل بالذكاء ال

الر

  قم

ـــفها  المكونــــــــات   تعریـــــــــــــــ

  معرفة الفرد النفعاالته وٕادراكه لمشاعره والتي تشتمل على الدقة في قیاس الذات والثقة بالنفس.  الوعي بالذات  1

التخلص من االنفعاالت السلبیة وترشید االنفعاالت بصورة تساعد الفرد على التوافق مع المواقف.   إدارة االنفعاالت  2

  الذاتي، یقظة الضمیر، التكیفیة والتجدید.وتتضمن: التحكم 

  تأجیل اإلشباع وتتضمن: الدافعیة األكادیمیة، التواصل، المبادرة والتفاؤل.  الدافعیـــــــــــة  3

الحساسیة والتأثر بمشاعر اآلخرین والنظر إلى األمور من منظورهم والتوحد معهم انفعالیًا ومشاركة   التعاطـــــــــف  4

  آالمهم وأفراحهم وقراءة المشاعر غیر المنطوقة والتواصل معهم.الغیر 

المهارات   5

  االجتماعیة

التعامل مع اآلخرین بطریقة إیجابیة من خالل بناء واسع یطلق علیه جولمان الكفاءة االجتماعیة 

مع  وتشمل المهارات التي یحتاج إلیها الفرد لكي یصبح قائدًا یكتسب شعبیًة وفَعاًال في عالقاته

  اآلخرین. 
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  إدراك انفعاالتنا وانفعاالت اآلخرین وحفز دافعیتنا بصورة جیدة داخل أنفسنا وفي عالقتنا 

  مع اآلخرین".  

حیث اشتمل على  وجدانيیل نموذجه األول للذكاء البتعد 1998وقام جولمان سنة      

خمس وعشرین كفاءة صنفت إلى كفاءات شخصیة تتضمن الوعي بالذات، تنظیم الذات 

  والدافعیة الذاتیة، وكفاءات اجتماعیة وتتضمن الوعي االجتماعي والمهارات االجتماعیة 
  ).48، ص 2007(عن حسن، 

فراد من إظهار ویقوم نموذج جولمان المعدل على الكفاءات االنفعالیة التي تمكن األ    

  استخدامهم الذكي النفعاالتهم في إدارتهم لذواتهم والعمل مع اآلخرین لكي یكونوا فَعالین 

  ).         49، ص2007عن حسن، في العمل (

 وجدانية تقوم على أساس الذكاء الویَعرف جولمان أن الكفاءة االنفعالیة هي قدرة متعلم     

وحاول أن )، Boyatzis et autres,1999,p343العمل (الذي یؤدي إلى األداء المتمیز في 

  فیما یلي:بمفهوم الذكاء االنفعالي وتتمثل یوضح في هذا النموذج كل القدرات المتعلقة 

  القدرات التي تحدد كیفیة تعاملنا مع أنفسنا وتتضمن: هيأَوًال: الكفاءة الشخصیة: 

  ویشمل: الوعي بالذات- 1  

  تمییز الفرد النفعاالته وتأثیرها.: الوعي االنفعالي-أ    

  : معرفة الفرد لقدراته الداخلیة ومواطن القوة والضعف لدیه.التقییم الدقیق للذات- ب   

  وقدراته). (شعوره بقیمته قیمة ذاته وقدراته: إقرار الفرد وتأكیده على الثقة بالنفس- ج   

  ویشمل: تنظیم بالذات- 2  

  مشاعره واندفاعاته المضطربة. : سیطرة الفرد علىضبط الذات-أ    

  : حفاظ الفرد على معاییر األمانة واالستقامة.الموثوقیة- ب   

  : تحمل الفرد لمسؤولیة تصرفاته الشخصیة. یقظة الضمیر- ج   

  مرونة الفرد في تعامله مع التغییر. التكیفیة:-د   

  لجدیدة وتقبله لها.انفتاح الفرد على األفكار غیر المألوفة والمعلومات ا اإلبداع:-ه   

  وتشمل: الدافعیة الذاتیة- 3

  : كفاح الفرد من أجل التطویر أو الوصول إلى مستوى من التمیز. دافعیة اإلنجاز-أ    
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  : وهو تأیید الفرد ألهداف الجماعة أو المؤسسة.االلتزام بالوعود والتعهدات- ب   

  : استعداد الفرد النتهاز الفرص.المبادرة- ج   

  إصرار الفرد على تحقیق أهدافه بالرغم من العقبات والعوائق التي یواجهها. التفاؤل:-د   

  القدرات التي تحدد كیفیة تعاملنا مع اآلخرین وتتضمن:ثانیًا: الكفاءة االجتماعیة: 

  ویشمل: الوعي االجتماعي-1         

  : إحساس الفرد بمشاعر اآلخرین ووجهات نظرهم.التعاطف- أ         

  : توقع الفرد الحتیاجات اآلخرین وٕادراكه وٕاشباعه لها. توجیه المساعدة- ب        

: شعور الفرد بما یحتاجه اآلخرون من أجل التطویر وتدعیم تطویر اآلخرین- ج       

  قدراتهم.

  إیجاد الفرد للفرص المتنوعة من خالل أفراد مختلفین. فعالیة التنوع:- د       

  : قراءة الفرد للتدفقات االنفعالیة وعالقات القوى.يالوعي السیاس- ه      

  وتشمل: المهارات االجتماعیة- 2     

  : استخدام الفرد لألسالیب الفَعالة في اإلقناع.التأثیر-أ      

  : قدرة الفرد على إرسال رسائل واضحة ومقنعة لآلخرین.التواصل- ب     

  : قدرة الفرد على تحفیز وتوجیه األفراد والجماعات. القیادیة-ج    

  مرونة الفرد في تعامله مع التغییر. التكیفیة:-د    

  قدرة الفرد على المبادرة بالتغییر أو التعامل معه. إدارة الصراع:-ه   

  قدرة الفرد على تكوین عالقات مفیدة مع اآلخرین. بناء العالقات االجتماعیة:- و   

  عمل الفرد مع اآلخرین لتحقیق األهداف المشتركة. كة والتعاون:المشار -ز   

  تكوین الفرد لفریق عمل یعمل على تحقیق األهداف المشتركة.   قدرات الفریق:-ي   

حیث یعكس نموذجه ، 1998تعدیًال على نموذجه لسنة  2001وأدخل جولمان سنة        

لألبعاد الخمسة ) Boyatzis( ویتزیسالحدیث التحلیل اإلحصائي الذي قام به مع زمیله ب

وتتمثل هذه األبعاد في الوعي -بما تتضمنه من خمس وعشرین كفاءة-للذكاء االنفعالي

  بالذات وٕادارة الذات والوعي االجتماعي وٕادارة العالقات االجتماعیة. 
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الوعي -إدارة الذات. ج-الوعي بالذات. ب-وقد ظهرت ثالثة أبعاد أساسیة هي: أ    

اعي (ویشمل التعاطف)، وُأضیف إلى ذلك إدارة العالقات االجتماعیة، وبالرغم من أنه االجتم

تم تصنیفها في التحلیل اإلحصائي على أنها الوعي االجتماعي إَال أنه یقترح أن االختالف 

بین ُبعد الوعي االجتماعي وُبعد إدارة العالقات االجتماعیة ربما یكون نظریًا أكثر منه 

  ).51، ص 2007حسن،  عنتجریبیًا (
 

 

  .)51، ص2007(عن حسن،  وجدانيل للذكاء الج جولمان المعدّ ): نموذ2( جدول رقم

أن كفاءة اإلبداع تحولت إلى المبادرة، ) 2001(ویظهر في هذا النموذج المعدل لجولمان

ودمج التفاؤل مع دافعیة اإلنجاز، ودمج كل من فعالیة التنوع وفهم اآلخرین لیصبحا 

  التعاطف، ودمج االلتزام التنظیمي مع القیادیة، ودمجت الكفاءات المنفصلة مثل: 

ن، وُأعید تسمیة التعاون ومهارات فریق العمل في كفاءة واحدة ُسمیت بفریق العمل والتعاو 

   االنفعالي للذات االنفعالي بالوعي الوعي السیاسي بالوعي التنظیمي، وُأعید تسمیة الوعي

  :وجدانيدت نموذج جولمان للذكاء الومن الدراسات التي أی). 52 ، ص2007حسن،  عن(

 نجد دراسة سنجال بوتوا) 1995(من الدراسات التي أیدت نموذج جولمانأَوال:  

 )Sangla Potoa,2002.(  

نجد دراسة مورسنكي ) 1998(من الدراسات التي أیدت نموذج جولمانثانیًا: 

)Murensky,2000) وبتاستیني (Batastini,2001) 2004و 2002) وعبد المنعم الدردیر .(  

  نجد دراسة لیندلي وساال ) 2001(من الدراسات التي أیدت نموذج جولمانثالثًا: 

ــــذات     اآلخــــرون  ال

  الكفــــاءة االجتماعیة  الكفـــاءة الشخصیة

  الوعي بالذات:*   الـوعـي
  التقویم الدقیق للذات-الوعي االنفعالي للذات -

  الثقة بالذات.-

  االجتماعي:الوعي *

  الوعي التنظیمي –توجیه المساعدة -التعاطف -

  إدارة الذات:*  اإلدارة

  یقظة الضمیر–الموثوقیة –ضبط الذات -

  .المبادرة–دافعیة اإلنجاز –التكیفیة 

  إدارة العالقات االجتماعي:*

القیادیة -إدارة الصراع -التواصل–التأثیر –تطویر اآلخرین -

  فریق العمل والتعاون.–العالقات بناء –تحفیز التغییر 
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)Lindley et Sala,2002 (وبویتزیس وأوستین )Boyatzis et Oosten,2002( 

 Bradberry et) وبرادبیري وآخرین (Sevenic,2002) وسفینیك(Sala,2002وساال(

autres,2004.(  

  :وجدانيماذج نظریة أخرى للذكاء الن-3.5

  نموذج شتاینر: - 1.3.5  

مشیرًا إلى ه وقام بتوضیح) 1997و 1995( نموذج جولمان )Steiner,1997( تناول شتاینر

  على المكونات التالیة الموضحة في الجدول التالي: یشتمل وجدانيأن الذكاء ال
  .)16، ص2014وفق نموذج شتاینر (عن الغنام، وجدانينات الذكاء المكّو ): 3( جدول رقم

 

 

  

  

  

  

 .)وفق نموذج شتاینر (من تصمیم الطالبة وجدانينات الذكاء المكّو ): 4( رقمشكل 

  

 

  

  معنــــــــــــــاها   المكونــــــــات  الرقم

  قدرة الفرد على فهم مشاعره الذاتیة.  الوعي بالذات  1

  قدرة الفرد على التعبیر عن مشاعره وانفعاالته على نحو فَعال، وقدرته على إدارتها وضبطها  إدارة االنفعاالت  2

  ولدیه القدرة على التغلب على الخبرات االنفعالیة.

  قدرة الفرد على معرفة مشاعره وٕادراك انفعاالت اآلخرین السیئة، والتعامل معها على نحو فَعال.  التعاطف  3

فالشخص ذو الذكاء االنفعالي العالي یكون قادراً على التناغم مع التعمق في فهم انفعاالت 

  اآلخرین والتناغم مع اإلشارات االجتماعیة التي تشیر إلى ما یحتاجه اآلخرون.

  ، وقدرتهقدرة الفرد على مساعدة اآلخرین لتهدئة مشاعرهم، وذلك یكون انفعاله موجه داخلیاً   العالقات االجتماعیة  4

  على إخفائه إذا كان انفعاًال سلبیًا یؤثر في اآلخرین، أي یتصرف بطریقة الئقة.

  قدرة الفرد على اإلصغاء لآلخرین، وقدرته على التحدث بعقالنیة، وقدرته على التعبیر عن   االتصــــــــال  5

  مشاعره وانفعاالته على نحو فَعال.

 وجـــــــــدانيالذكـــــــاء ال

 

     

إدارة 
 لتعاطفا االنفعاالت

العالقات 
الوعي   االجتماعیة

 بالذات
 االتصال
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  نموذج كوبر وصواف: -2.3.5

 وجدانينات الذكاء الیفسر مكّو جًا نموذ) Cooper et Sawaf,1997( وضع كوبر وصواف

 والجدول والشكل التالیین یوضحان هذا النموذج: العمل. الالزمة في
 .)16، ص2014وفق نموذج كوبر وصواف (عن الغنام، وجدانينات الذكاء المكّو ): 4( جدول رقم

  

  

  

  

 

 
 

  .)) (من تصمیم الطالبة1997وفق نموذج كوبر وصواف( وجدانينات الذكاء المكّو ): 5( شكل رقم

 نموذج دیولویكس وهیجز: -3.3.5

وجداني بدراسة تحلیل مفهوم الذكاء ال) Dulewicz et Higges,1999قام دیولویكس وهیجز (

الباحثان إلى أن لدى العدید من الباحثین للوقوف على ما یعنیه هذا المفهوم. وقد توصل 

  كونات الموضحة في الجدول التالي:یشتمل على خمسة م وجدانيالذكاء ال
 

 

  معنــــــــــــــاها   المكونــــــــات  الرقم

قدرة الفرد على تحدید وتقدیر االنفعاالت أو القوى التي یمتلكها والتي تتطابق مع مفهوم الوعي   الوعي بالذات  1

  بالذات لدى جولمان.

قدرة الفرد على العمل بفعالیة في مواقف العمل الضاغطة، كما أنه یقوم بالمبادرة والتركیز والنشاط   تحفیز الذات  2

  الذاتي. 

قدرة الفرد على التغلب على القلق ومقاومة اإلحباط لدیه أثناء العمل. كما أنه یشعر بانفعاالت   التعاطف  3

  اآلخرین ومساعدتهم في مقاومة اإلحباط. 

تناول العالقات   4

  االجتماعیة

قدرة الفرد على تكوین عالقات اجتماعیة في محیط العمل تعتمد على الثقة المتبادلة. وبذلك یتصف 

الصراحة االنفعالیة والصحة النفسیة، وقدرته على استغالل وجهات نظر اآلخرین هذا الفرد ب

  وتحویلها إلى طاقة خالقة تزید من مستوى أدائه. 

  قدرة الفرد على العمل بفاعلیة تحت الضغط، كما یتمیز بقدرته على تحمل المسؤولیة.  النمط الشخصي  5

 

  

 وجــــــــــــدانيالذكـــــــاء ال

 التعاطف
الوعي 
 بالذات

النمط 
تناول  تحفیز الذات الشخصي

العالقات 
 االجتماعیة 
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   .)17، ص2014 وفق نموذج دیولویكس وهیجز (عن الغنام، وجدانينات الذكاء المكّو ): 5( رقمجدول 

  

  

  

  

  

  

    .) (من تصمیم الطالبة)1999وفق نموذج دیولویكس وهیجز( وجدانينات الذكاء المكّو ): 6( شكل رقم

  نموذج وایزنجر: -4.3.5

مایر وسالوفي في الذكاء في بناء نموذجه على نظریة ) Weisinger,2004( استند وایزنجر

حیث یتضمن هذا النموذج ثالث كفاءات متصلة بالبعد الشخصي وكفاءتین  وجدانيال

  ما یلي:على  لوجدانياویحتوي البعد الشخصي للذكاء . الشخصي-متصلتین بالبعد بین

  

  

  

 

  

  

 

  معنــــــــــــــاها  المكونــــــــات  الرقم

  معرفة الفرد لمشاعره واستخدامها في اتخاذ قرارات واثقة.  الوعي بالذات  1

  إدارة الفرد النفعاالته بشكل یساعده وال یعوقه.   تنظیم الذات  2

  تأجیل إشباع الحاجات   3

  وتحفیز الذات

  یستخدم الفرد قیمه وتفضیالته العمیقة من أجل تحفیز ذاته وتوجیهها لتحقیق أهدافه. 

  إحساس الفرد بمشاعر اآلخرین والقدرة على فهمها وٕادارة انفعاالت اآلخرین.   التعاطف  4

لحب واالهتمام قدرة الفرد على قراءة وٕادارة انفعاالت اآلخرین من خالل عالقته معهم وٕاظهار ا  المهارة االجتماعیة  5

بهم، واستخدام مهارات اإلقناع والتفاوض وبناء الثقة، وتكوین شبكة عالقات اجتماعیة 

  ناجحة والعمل ضمن فریق عمل بصورة فاعلة.

 
     

 لوجـــــــــــــدانيالذكـــــــاء ا

 لوعي بالذاتا
تأجیل إشباع 

الحاجات وتحفیز 
 الذات

 تنظیم الذات التعاطف
المھارة 
 االجتماعیة
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  .)16، ص2007ذج وایزنجر (عن سعید، وفق نمو  وجدانينات الذكاء المكّو ): 6( جدول رقم

  المكونـــــــــــــــــــــات  األبعــــــــــــــــــــــــــاد

   مراقبة الفرد لنفسه من خالل أفعاله ومحاولة التأثیر لنتائج أفعاله لتصبح أكثر فعالیًة. الوعي بالذات:-1  البعد الشخصي
االنفعاالت واستخدام ذلك في التعامل مع فهم الفرد النفعاالته الذاتیة والسیطرة على هذه  إدارة االنفعاالت:-2

  األمور بشكل منتج.

تمییز واستخدام المصادر المتاحة للدافعیة (الداخلیة والخارجیة) الستغالل الفرص بفاعلیة  الدافعیة الذاتیة:-3

  وهذه الكفاءة تتضمن الحدیث الذاتي وتدریب الذات.
  اتصال فاعلة، واالنخراط في ممارسات االتصال الفاعل في بناء العالقات. تطویر مهارات االتصال الجید:-1  البعد بین الشخصي

  .مساعدة اآلخرین في إدارة انفعاالتهم واستغالل قدراتهم بأقصى درجة ممكنة مراقبة االنفعاالت:-2

  

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .) (من تصمیم الطالبة)2004ایزنجر(وفق نموذج و  لوجدانيأبعاد الذكاء ا): 7( شكل رقم

  نموذج مونتمایور وسبي: -5.3.5

الذي قدمه  وجداني) إلى أن الذكاء الMontemayor et Spee,2004مونتمایور وسبي ( أشار

أون یمكن تصنیفه إلى قسمین رئیسیین -بعض الباحثین مثل مایر وسالوفي وجولمان وبار

  یضمان مشاعر الفرد مقابل مشاعر اآلخرین، والوعي مقابل إدارة االنفعاالت. 

 

     

 وجـــــــــــــــدانيالذكـــــــــاء ال

 البعد بین الشخصي البعد الشخصي  

 إدارة االنفعاالت الدافعیة الذاتیة االتصال الجید مراقبة االنفعاالت الوعي بالذات

   
  

تطویر مھارات  
االتصال 

واالنخراط في 
ممارسات االتصال 

 الفاعل

استخدام مھارات 
الدافعیة الستغالل 
 الفرص بفاعلیة

مساعدة اآلخرین 
في إدارة 
انفعاالتھم 

واستغالل قدراتھم 
بأقصى درجة 

 ممكنة

فھم االنفعاالت الذاتیة 
 والسیطرة علیھا

 مراقبة الفرد لنفسھ من

 خالل أفعالھ ومحاولة

 التأثیر بنتائج عملھ
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وفق نموذج  لوجداني) أن الذكاء ا17، ص2007عن الغنام،ت سعاد جبر سعید (وأشار 

  منتمایور وسبي یتضمن أربعة أبعاد:
  .)17، ص2007وفق نموذج مونتمایور وسبي (عن الغنام،  وجدانينات الذكاء المكّو ): 7( رقمجدول 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  .) (من تصمیم الطالبة)2004وسبي(ر وفق نموذج مونتمایو  وجدانيأبعاد الذكاء ال): 8( شكل رقم

  تعقیب على النماذج النظریة السابقة:- 

والتي حاولت  وجدانيتي تناولت الذكاء النالحظ مما سبق ظهور عدد من النماذج النظریة ال

نات إلى اعتبار نة له وصنفت هذه النماذج وفق هذه المكّو تحدید األبعاد األساسیة المكّو 

كقدرة عقلیة مثل نموذج مایر وسالوفي ونموذج لیندة ألدر أو اعتباره خلیط  وجدانيالذكاء ال

أون ونموذج -من السمات واالستعدادات والمهارات والكفاءات والقدرات مثل نموذج بار

وفق كل نموذج  وجدانيألبعاد األساسیة للذكاء الجولمان. والجدول التالي یلخص تصنیف ا

  نظري:

  

  

  

  

  

الر

  قم

  معنــــــــــــــاها  المكونــــــــات

  القدرة على تمییز انفعاالته الذاتیة.  الوعي االنفعالي للذات  1

  القدرة على تمییز انفعاالت اآلخرین.  الوعي االنفعالي اآلخرین  2

  الكفاءة التي تكمن الفرد من السیطرة على انفعاالته الذاتیة.  اإلدارة االنفعالیة للذات  3

  انفعاالت اآلخرین.الكفاءة التي تكمن الفرد من السیطرة على   اإلدارة االنفعالیة اآلخرین  4

 

 لوجــــــــــدانيالذكاء ا

    

اإلدارة االنفعالیة 
 للذات

 الوعي(اإلدراك)
 االنفعالي لآلخرین 

الوعي(اإلدراك) 
 االنفعالي للذات

اإلدارة االنفعالیة 
 لآلخرین
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  .ریة المختلفة (من تصمیم الطالبة)وفق النماذج النظ وجدانينات الذكاء ال): مكّو 8جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وفق النماذج النظریة المختلفة (من تصمیم الطالبة) وجدانينات الذكاء المكّو  ):9رقم ( شكل

  

ــات الذكاء االنفعالي  النماذج النظریة ـــ   مكونـــ

  االنفعاالت.ةإدار -4فهم االنفعاالت.- 3لمشاعر.وضوح التفكیر من خالل التحكم في ا-2إدراك المشاعر والتعبیر عنها.-1  )1997نموذج مایر وسالوفي(

  الجانب المحَرك للعقل والدافع للسلوك. - 3نقل االنفعال وتوجیهه على نحو یناسب السلوك.- 2الجانب اإلدراكي. -1  )1997نموذج ألدر(

  المزاج العام.- 5إدارة الضغوط.- 4القدرة على التكیف.- 3الذكاء االنفعالي االجتماعي.- 2الذكاء االنفعالي الشخصي.-1  )1997أون(- نموذج بار

  المهارات االجتماعیة-5التعاطف العقلي. - 4الدافعیة. -3معالجة الجوانب االنفعالیة. -2الوعي بالذات. -1  )1997جولمان(نموذج 

  االتصال.- 5العالقات االجتماعیة.-4التعاطف.- 3إدارة االنفعاالت.- 2الوعي بالذات.-1  )1997نموذج شتاینر(

  النمط الشخصي.-5تناول العالقات االجتماعیة.- 4التعاطف.-3ذات.تحفیز ال- 2الوعي بالذات.-1  )1997نموذج كوبر وصواف(

  المهارات االجتماعیة.- 5التعاطف. -4تحفیز الذات. - 3تنظیم الذات. -2الوعي بالذات. -1  )1999( روهیج نموذج دیولویكس

  البعد بین الشخصي: االتصال الجید. مراقبة االنفعاالت.-2االنفعاالت. الدافعیة. البعد الشخصي: الوعي بالذات. إدارة-1  )2004نموذج وایزنجر(

  اإلدارة االنفعالیة لآلخرین.- 4اإلدارة االنفعالیة للذات.-3الوعي االنفعالي اآلخرین. -2الوعي االنفعالي للذات. -1  )2004نموذج مومنتمایر وسبي(

 

 )1997أون(-نموذج بار

 )1997نموذج كوبر وصواف(

 )1997نموذج ألدر(

 )1997نموذج مایر وسالوفي(

 )2004وسبي( نموذج مومنتمایر

 )1997نموذج شتاینر(

 )1999وهیجز( نموذج دیولویكس

 )1997نموذج جولمان(

 )2004نموذج وایزنجر(

 الوجدانيالنماذج النظریة المختلفة للذكاء 
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  :وجدانیاً األذكیاء  ة لألفرادز ممیّ الصفات ال- 6

الصفات یقدم سید خیر اهللا قائمة توضح  )39- 38، ص ص 2014(بالل، ونقًال عن     

  :ما یلي والتي تتضمن وجدانيال التي یتسم بها األفراد الفائقون في الذكاء ممّیزةوال

  .بسهولة عدم التخلي عن الرأي- 4.المثابرة-3.تحمل الغموض- 2.الثقة بالنفس- 1 

  .االنضباطیة- 7.االنفتاح على الخبرات الجدیدة- 6.البحث والتحقیق- 5

التنظیم - 12.مقاومة القیود-11.التركیز- 10.الدافعیة الداخلیة- 9.االلتزام بالعمل- 8

  .الشجاعة-16.األمانة-15.تنوع االهتمامات-14في المحیط.التأثیر -13.الذاتي

  معهم. الحساسیة نحو مشكالت اآلخرین والتعاطف- 17

) بعض الخصائص 83- 81، ص ص 2008جالل، نقًال عن ( )39-38، ص 2014وتذكر بالل (

  المرتفع وهي كاآلتي: وجدانيبها األفراد ذوو الذكاء الالتي یتمیز 

  التقمص العاطفي:-1

یقصد به تلوین المشاعر ومعناه أنه یتطلب من الفرد تقمص مشاعر اآلخرین بشكل    

مؤقت حسب الموقف أو الحاجة، بحیث یستطیع تلوین مشاعره بمشاعر اآلخرین ویتفهم 

  أحاسیسهم وآالمهم وأفراحهم ویشاركهم هذه المشاعر.

  ضبط المزاج:-2

  لمزاجیة والتحكم في مشاعره، بحیث ویقصد به قدرة الفرد على السیطرة على حالته ا  

  ال یدفع اآلخرون ثمن هذه الحالة المزاجیة. ویجب أن تتوافر هذه المیزة لدى األفراد الذین 

لهم عالقات مباشرة مع عدد كبیر من الناس مثل المعلمین أو بعض موظفین الخدمة 

) Ocytocineتوسین (االجتماعیة. ویشیر بعض العلماء إلى أنه یوجد لدى المرأة هرمون أوسی

حیث یوصف بهرمون ضبط المزاج والذي یجعلها تلجأ إلى صدیقاتها أو أفراد أسرتها 

  للتخلص من الضغوط دون االنسحاب أو االندفاع إلى العدوان مثلما یفعل الرجل.

  تحقیق محبة اآلخرین: -3

  د.ویقصد به كسب محبة اآلخرین من خالل مهارات معینة یجب أن تتوافر لدى الفر 
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  لتعاطف:ا-4

ویقصد به أن یتعاطف الفرد مع اآلخرین ویقدر ظروفهم ویواسیهم في أحزانهم وآالمهم   

  والمحتاج ویكثر من السؤال عنهم. ویشفق على المریض

                                          التعبیر عن المشاعر واألحاسیس وفهمها:-5

مشاعره وأحاسیسه لآلخرین، وأن یكون إیجابیًا في  ویقصد به قدرة الفرد على العبیر عن

توصیل هذه المشاعر لهم، وأن یكون قادرًا على فهم مشاعرهم وتفسیرها. ویمكن تقسیم األفراد 

  إلى ثالثة أنواع:

  النوع األول:- أ  

وهو الفرد اإلیجابي في توصیل المشاعر والقادر على المبادرة واإلفصاح عن مشاعره    

  سل الجید للمشاعر.للغیر والمر 

  النوع الثاني:-ب 

وهو الفرد السلبي في توصیل المشاعر لآلخرین، والسلبي أیضًا في تلقي مشاعر اآلخرین،   

  حیث یجیب عنها بمثل ما استلمها من اآلخرین. 

  النوع الثالث:- ج 

وهو الفرد الفاقد للقدرة على االرسال واالستقبال للمشاعر، فهو ال یفصح عن مشاعره    

 وال یرد على مبادرتهم بأي شيء.  لآلخرین

  القابلیة للتكیف:- 6 

  یقصد بها قدرة الفرد على التكیف مع المواقف االجتماعیة الجدیدة معها بشكل ناجح.   

  االستقاللیة:- 7 

لیة العاطفیة عن اآلخرین، بحیث تكون للفرد مشاعره الخاصة ویقصد بها االستقال   

  وتفضیالته الشخصیة دون أن یحاكي مشاعر اآلخرین ویقلدهم في تفضیالتهم. 

  فهو یستقل عاطفیًا عن الوالدین ولیس بالضرورة أن یحب ما یحبون أو یكره ما یكرهون.

  ن تحقیق مصلحة خاصة.ویقصد بها السؤال عن اآلخرین وودهم دو المودة والود: - 8 

 .لسنویقصد به التعامل مع اآلخرین باحترام وبخاصة مع كبار ا االحترام:- 9 
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 ، ص).2014المرتفع (عن بالل،  وجدانيالذكاء ال يفراد ذو لأل الصفات الممّیزة): 10شكل رقم (

جموعة من السمات بم وجدانیاً  األذكیاءیتسم  )51 ص، 2012، عبد القاضي(ونقًال عن   

  یلي:ما والخصائص ومنها

  المرونة العالیة واالنفتاح تجاه اآلخرین.-2القدرة العالیة على التوافق وٕادارة الضغوط. -1

القدرة على التحكم بالذات والتعبیر الجّید -4اإلحساس الكبیر بالمسؤولیات االجتماعیة.-3

  لقدرة على التفاؤل والوعي بالذات.ا-6القدرة على حل المشكالت بشكل هادئ.- 5للمشاعر.

القدرة على بناء -8القدرة على التخطیط وتحدید األهداف والمثابرة في أداء األعمال.-7

  القدرة العالیة على التركیز -10التمتع بتوازن عاطفي في الحیاة.-9روابط الثقة مع اآلخرین.

  المترتبة على السلوك.القدرة على تأكید الذات وتوقع النتائج - 11في التفكیر.

  القدرة على التعاون والتفاعل مع اآلخرین.-12

  هي: یرى بعض الباحثین أن للذكاء الوجداني ثالثة مستویاتو

:أصحابه یتصفون باإلیمان لحقوق الناس و ال یرفضون قیم ذكاء وجداني مرتفع-أ

و التصرف بشكل  انیة،كما لدیهم الدافعیة الذاتیة و التكیف الجید مع المواقف االنساآلخرین

  مستقل في أوقات الشدة

أصحابه یتصفون بالمواطنة و التمتع بالمسؤولیة،كما یتمتعون  :ذكاء وجداني متوسط-ب

  بعالقات شخصیة مرضیة و التكیف مع معظم المواقف االنسانیة.

 التقمص
 العاطفي

حل 
 المشكلة

 االحترام
 

ضبط 
 المزاج

تحقیق محبة 
 اآلخرین

 

 الوجداني المرتفع ممیزات االفراد ذو الذكاء ممیزات األفراد ذوو الذكاء االنفعالي المرتفع

 االستقاللیة
 التعاطف

 التعبیر عن
 المشاعر

القابلیة 
 للتكیف

المودة 
 والود
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بالمحدودیة بما یفكر فیه اآلخرین و هم أكثر  أصحابه یتمّیزون :ذكاء وجداني منحفض-ج

  .تسامحا و مرونة 
  .(من تصمیم الطالبة) ) مستویات الذكاء الوجداني9( جدول رقم

  الصفات الممیزة لألفراد  الوجدانيمستویات الذكاء 

  

  ذكاء وجداني مرتفع
بذاته إحساس راسخ -عدم فرض قیم على اآلخرین-اإلیمان بحقوق الناس كافة وكرامتهم-

  التمتع بعالقات شخصیة ُمرضیة- التمتع بدافعیة ذاتیة -والتصرف بشكل مستقل في أوقات الشدة
  التوافق مع المواقف اإلنسانیة المختلفة-التمتع بالمسؤولیة االجتماعیة-  ذكاء وجداني متوسط

  التمتع بالتسامح والمرونة-  منخفضذكاء وجداني 

  

  خالصة: - 

مكانة بارزة من بین الموضوعات التي تناولها علماء النفس  وجدانيلقد أخذ موضوع الذكاء ال

قدیمًا وحدیثًا، وعلى الرغم من كونه مفهومًا افتراضیًا إًال أنه استقطب اهتمام العدید من 

  الباحثین حیث أصبح محل جدل وكثر حوله النقاش وفي تعریفاته ومكوناته، ورغم ذلك 

  لبحث والدراسة في مجال الفروق الفردیة.بقي من أكثر المیادین التي حظیت با

والفكرة األساسیة هي أن نجاح الفرد في حیاته الدراسیة والمهنیة واالجتماعیة ال تتوقف على 

الیة، قدراته المعرفیة فحسب، بل على ما یتمتع به أیضًا من مهارات وقدرات وٕامكانات انفع

سلوك في تفسیر بعض جوانب ال كبنیة نفسیة لها أهمیتها وجدانيحیث یعتبر الذكاء ال

 اإلنساني.
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 تعقیب على النظریات السابقة
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 تمهید:- 

  ن في مجال قیاسها الباحثو عات األساسیة التي اهتم بفحصها و یعد اإلنجاز من الموضو       

األداء بشكل عام علم النفس االجتماعي وبحوث الشخصیة والمهتمون بالتحصیل الدراسي و 

حیث یشعر  للنظر إلى اإلنجاز بأنه المكون األساسي في سعي الفرد اتجاه تحقیق ذاته،

النویصر، وفیما یحققه من أهداف (السهالوي و  اإلنسان بتحقیق ذاته من خالل ما ینجز

  ).47، ص 1996

، حیث یرجع والدافعیةالدوافع از في علم النفس بمفهوم الحاجة و وقد ارتبط مصطلح اإلنج

  ) Adlerلإلنجاز في علم النفس من الناحیة التاریخیة إلى أدلر( یةاستخدام مصطلح الدافع

  ) مصطلح الحاجة لإلنجاز. Murrayقبل استخدام موراي() Levin(وٕالى لیفین

وعلى الرغم من هذه البدایات المبكرة، فإن الفضل یرجع إلى عالم النفس األمریكي هنري 

) بشكل Need for achievementلإلنجاز (موراي في أنه أول من قدم مفهوم الحاجة 

 استكشافات فينًا مهمًا من مكونات الشخصیة وذلك في دراسة بعنوان " دقیق وبوصفه مكّو 

التي عرض فیها عدة حاجات نفسیة و ) Explorations in personality( الشخصیة "

  ) وهي الحاجات الشائعة بین الناس.Universal needsالعالمیة (أطلق علیها الحاجات 

  لإلنجاز  یةالتعریفات التي تناولت الدافعمن  لإلنجاز: یةلدافعل المفاهیمي تعریفال-1

  نذكر ما یلي:

  تعریف سیرز:-1.1

 والفخر والسعي إلىلإلنجاز على أنه االعتزاز  یة) معنى الدافعSears,1942یحدد سیرز(

  ).34، ص 1979، ومنصورعن قشقوش واستحسانها وٕاثباتها ( واحترام الذات وحفز األناالتفوق 

  ماكلیالند: تعریف-2.1

  د بأنها:" الرغبة في األداء الجیّ لإلنجاز  یة) الدافعMcclelland,1953ماكلیالند( یعّرفو 

  ).29ص  ،2001في وضعیة تنافسیة طبقًا لمعاییر تفوق معینة "(عن حداد، النجاحو 

  أتكنسون: تعریف-3.1

النشاط اإلنجازي الذي  :"یة لإلنجاز بأنهاالدافع )(Atkinson, 1957رف أتكنسونیعّ و 

  الحاجة إلى تجنب الفشل"الفرد هما: الحاجة إلى النجاح و  یستهدف حاجتین متعارضتین عند

  ).47، ص 1991(عن األحمد، 
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      : " استعداد ثابت نسبیًا في الشخصیة یحدد مدى سعي الفرد ومثابرته ویضیف قائًال أنها

       معین من اإلشباع، وذلك في المواقف في سبیل تحقیق أو بلوغ نجاح یترتب علیه نوع 

  ). 120، ص 1994التي تتضمن تقییم األداء في ضوء مستوى محدد لالمتیاز"(عن موسى، 

  یونغ: تعریف-4.1 

، كما یعني والحواجز:" تخطي العقبات الإلنجاز بأنه یةالدافع Young,1961)( رف یونغیعّ و 

عن ( بقدر اإلمكان"الصعبة بكل سرعة و ل بعض األشیاء النضال من أجل عمو القدرة 

  ). 120ص ، 1994موسى، 

  هرمانز: تعریف-5.1 

  ا:" جهد الفرد لألداء الجید لإلنجاز بأنه یة) الدافعHermans, 1970هرمانز (رف یعّ و 

  المدى الذي یعتبر فیه الفرد نفسه مسؤوًال على نوعیة نتائج أفعاله في وضعیة إنجاز"و 

  ).29ص  ،2001(عن حداد،

  :بیك ووایثلو تعریف-6.1

درة على أداء :" القالإلنجاز بأنه یة) الدافعPeck et Witlow,1975( وایتلورف بیك و یعّ و 

هذا یرتبط جل الوصول إلى معاییر االمتیاز و المجاهدة للنجاح في التنافس من أو األعمال 

الفرد، والتنافس اء تحسن أدلقدرة على التغلب على الصعوبات واالحتفاظ بمعاییر مرتفعة، و با

  ).5، ص 1991الفیزیقیة"(عن األحمد، مع اآلخرین والسیطرة على البیئة االجتماعیة و 

  :فرجسون تعریف-7.1

:" النضال من أجل االمتیاز الإلنجاز بأنه یة) الدافعFerguson,1976رف فرجسون(یعّ و 

تمیز األداء بالنجاح أو الفشل، للحصول على أعلى المستویات في المهام المختلفة، وفیه ی

  ).120، ص 1994عن موسى، تتجه مباشرة نحو تحقیق األهداف"(أن دافعیة اإلنجاز و 

  :هیلجارد وآخرین تعریف-8.1

  عني:تلإلنجاز  یة) إلى أن الدافعHilgard et autres,1979وآخرون (یشیر هیلجارد و 

  ).94، ص 2000ز"(عن خلیفة، االمتیاي ضوء معاییر التفوق و " تحدید الفرد ألهدافه ف

  :جولدنسون تعریف-9.1

:" حاجة لدى الفرد للتغلب الإلنجاز بأنه یة) الدافعGoldenson,1984رف جولدنسون(یعّ و 

النضال من أجل السیطرة على التحدیات الصعبة، وهي أیضًا المیل إلى و على العقبات 
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والعمل بمواظبة شدیدة ومثابرة  السعي نحو تحقیقها،وضع مستویات مرتفعة في األداء، و 

  ).5، ص 1991مستمرة"(عن األحمد، 

  :فورنر تعریف- 10.1

)              Motivation à la réussiteالنجاح () مصطلح دافع Forner,1986استعملت فورنر(و 

  الذي یعني: " استعداد أو میل عام یحث األفراد على إلنجاز و ا یةلتشیر إلى دافع

  فسهم أهدافًا رغبة في الوصول إلى تحقیقها أنهم یمنحون أنو مشاریع تحقیق و بناء 

)Forner,1986,p 33 .(  

  :أحمد عبد الخالق تعریف- 11.1

:" األداء على ضوء مستوى االمتیاز الإلنجاز بأنه یة) الدافع1991رف أحمد عبد الخالق(ویعّ 

  ).94، ص 2000والتفوق أو األداء الذي تحدثه الرغبة في النجاح"(عن خلیفة، 

  ) Bloch et autres,1993كد على ما ذكره بلوخ وآخرون (إن التعریفات التم عرضها تؤ 

  حول تعریف الدافع لإلنجاز على أنه:-في مجال الدافعیة اإلنسانیة-عن إجماع الباحثین

  " تطلع ثابت یجعل الفرد یصل أثناء منافسة ما إلى هدف متالئم مع معاییر التفوق".

  على التعریفات السابقة: تعقیب- 

یالحظ مما تقدم تعدد وتنوع التعریفات التي تناولت الدافعیة لإلنجاز من حیث أنها نشاط 

إنجازي أو سعي الفرد إلى تحقیق هدف أو المثابرة في تحقیقه والتغلب على العقبات التي 

  حقق.تواجهه في سبیل الوصول إلى تحقیقه والشعور باالفتخار واالمتیاز عندما یت

  بعض المفاهیم المتداولة في مجال الدافعیة والدافعیة لإلنجاز:-2

  مفهوم الحاجة:-1.2

تشیر الحاجة إلى شعور الفرد باالفتقاد إلى شيء معین یؤدي إلى حالة من عدم التوازن،    

  ).214، ص 2002ویعود الفرد لتوازنه في حالة تلبیة تلك الحاجة (عدس، 

قار واالضطراب الجسمي والنفسي، وأن عدم إشباعها یثیر لدى فهي حالة من النقص واالفت

الفرد نوعًا من التوتر والضیق، وال یزول حتى یتم إشباع الحاجة، وكثیر من خصائص 

  ).29، ص 2006الشخصیة تتوقف على حاجات المرء ومدى إشباعها (جابر ولوكیا، 
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  مفهوم الحافز:-2.2

أن الحوافز هي مجموعة من العوامل الخارجیة القادرة على إثارة القوى  یرى زكي حنوش  

، 2002والمحركة والمنتجة في الفرد والتي تؤثر في سلوكه وتصرفاته (عن عدس، الفعلیة 

  ).214ص 

  مفهوم الباعث:-3.2

یقصد بالباعث محفزات البیئة الخارجیة التي تزید من قّوة السلوك وتدفعه إلى الحصول علیه  

أو تسعى إلى تجنبه مثل الثواب أو العقاب. فهو موقف خارجي مادي واجتماعي یستجیب له 

   الدافع. فالطعام مثًال باعثًا یستجیب له دافع الجوع، وأن ال قیمة للباعث دون وجود دافع

  ). 30، ص 2006جابر ولوكیا، (

  مفهوم الرغبة:-4.2

الب في دراسة مواد دراسیة معینة. یقصد بها المیل نحو شخص أو شيء معین كرغبة الط  

والرغبة ال تنشأ من حالة نقص أو افتقار كما هو الشأن في الحاجة، بل تنشأ من تفكیر 

أن الرغبة  وٕادراك األشیاء المرغوبة. فالحاجة تستهدف إلى تجنب األلم والتوتر في حین

  ).30، ص 2006جابر ولوكیا، ( تستهدف التماس اللذة

  مفهوم الغریزة:-5.2

أن الغریزة هي استعداد فطري نفسي جسمي یدفع الفرد ) McDougall(یرى ماك دوجال  

إلى أن یدرك وینتبه إلى أشیاء من نوع معین ویشعر إزاءها بانفعال ثم یسلك نحوها سلوكًا 

  معیناً 

  ).30، ص 2006(عن معمر داوود، 

  : لإلنجاز یةالمفسرة لدافع النظریات - 3

 لإلنجاز: یةالدافعفي نظریة موراي -1.3

التجارب التي سادت في عصره في بناء نظریة من النظریات و  )Murray( استفاد موراي

  جدیدة 

  في الشخصیة تعتمد على فكرة التنظیم الهرمي للحاجات أو الدوافع األساسیة نفسیة المنشأ 

  ). 25، ص 1979، ومنصورعن قشقوش والدوافع (أو فكرة التشكل النسقي لهذه الحاجات 
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تعتبر نظریة موراي صیغة جدیدة لنظریة التحلیل النفسي في الدافعیة، ومن أبرز معالمها: و 

أساسیات نظریة التحلیل النفسي. لجوانب القیمة من نظریة التعلم و محاولة إقرار التكامل بین ا

هذا الباحث مفهوم الحاجة في نموذجه النظري ویعتبره أساس السلوك وهو تكوین  ویعتمد

  النزوع وهي القوة التي تنظم اإلدراك والفهم والتعقل و یكمن وراء القوة في منطقة المخ 

منصور، (عن قشقوش و  األداء بطریقة یتم بها تحویل موقف قائم غیر سار إلى جهة معینةو 

  ).25، ص 1979

ي في نموذجه النظري إلى أن كل حاجة یصاحبها شعور أو انفعال خاص تتمیز یشیر موراو 

به، وقد تكون الحاجة قویة أو ضعیفة، وقتیة أو دائمة في تفاعل مستمر مع الوسط البیئي، 

ما دامت البیئة تستطیع أن توفر الدعم الالزم للتعبیر عن الحاجة أو تكون ملیئة بالحوافز 

موراي في إطار نظریته تصنیفًا للحاجات باعتبارها متغیرات  یقدمو  التي تعیق السلوك.

وحاجات  للشخصیة بلغت نحو أربعین حاجة مقسمة إلى حاجات حشویة األصل أو المنشأ

  ). 217، ص 1986أو المنشأ (عن نشواتي،نفسیة األصل 

سیكولوجیة في إلنجاز، فكان لها الفضل ل یةالتنظیر في الدافع أبحاث موراي بدایةوتعتبر 

وابتكارات منهجیة مثل تقنیة تفهم الموضوع  الشخصیة لما قدمته من تصورات نظریة

  اإلنجاز ودوافع أخرى  یةاإلسقاطي لقیاس الشخصیة التي طورت فیما بعد لقیاس الدافع

  ).25، ص 1979(عن قشقوش ومنصور، 

  لإلنجاز: یةنظریة ماكلیالند في الدافع-2.3

نموذج یًا في الدافعیة أطلق علیه اسم "نموذجًا نظر  )Mcclelland,1953(قدم ماكلیالند

یتضمن الخاصیة الوجدانیة للسلوك. ویعتبر كل الدافعیات بما والذي " االستثارة االنفعالیة

فیها حوافز الجوع أمورًا متعلمة، ولما كانت الدوافع في نظام ماكلیالند هي بمثابة ینابیع 

یشیر ماكلیالند ساسیة في تحلیله للسلوك. و هي تمثل التكوینات األمصادر الفعل أو العمل ف

اللذة أو األلم) قد تكون في بعض األحیان أساس ارتباطات ( إلى أن االستثارة الوجدانیة

  الدافعیة. 

  هذه الحالة الوجدانیة و فالثواب أو العقاب الذي یتعرض له الفرد یؤدي إلى اللذة أو األلم 

لذا یصبح سلوك الفرد (االنجذاب نحو السار وتجنب األلم) و  تباطتؤدي إلى حدوث االر 

  ).   40ص  ،2001عن حداد، ( المستقبلي مدفوعًا باللذة أو تجنب األلم
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  لإلنجاز: یةنظریة أتكنسون في الدافع- 1.2.3

ذین النشیطین الأحد جماعة ماكلیالند األقربین و  )(Atkinson, 1957 یعتبر أتكنسون

لإلنجاز  یةساعدوه على تطویر البحث في مجال الدافعیة عامة والدافعسایروا أعماله و 

   خاصة.

  " نظریة دافعیة اإلنجازو"  1964" سنة مدخل للدافعیةأتكنسون من خالل كتابیه"  موقد

   نموذجًا نظریًا للسلوك المدفوع مستخدمًا في ذلك عددًا من مبادئ الدافعیة 1966سنة 

  ). 25ص ، 1979منصور، و (عن قشقوش 

لإلنجاز بعدد من المالمح تمیزها عن نظریة ماكلیالند  یةفي الدافعأتكنسون واتسمت نظریة 

عن خلیفة، ( تركیزًا على المعالجة التجریبیة للمتغیراتن أتكنسون أكثر توجهًا معلمیًا و أهمها أ

  ). 112، ص 2000

إلى أن أتكنسون أسس نظریته في ضوء كل من نظریة  )Korman,1974ویشیر كورمان(

) Hallاسترشد بأعمال بعض الباحثین أمثال هال(ة وعلم النفس التجریبي. و الشخصی

  ). Millerمیلر() و Tolman,1955طولمان(و  )Lewin,1959لیفین(و 

اع من اإلشبومعناه السعي نحو نوع معین  وتؤكد نظریة أتكنسون على الدافعیة المستثارة    

) إلى أن أتكنسون هو أول من وضع نظریة الدافع Beck,1978أو الهدف. ویشیر بیك(

  القیمة.        -نجاز في ضوء إطار نظریة التوقعلإل

أن نظریة أتكنسون تقوم على  )Litwin et Stranger,1975( سترنجرویرى لیتوین و   

منافذ توجه وتنظم خروج الدوافع هي صمامات أو من حیث أن الحاجات و سیة مبادئ أسا

 المخاطرةن فإ یة لإلنجاز.أتكنسون بسلوك المخاطرة والدافع وأهتم الطاقة الكامنة في الجسم.

في عمل ما تحدد أربعة عوامل منها عامالن یتعلقان بخصال وصفات الفرد، وعامالن 

  ).113، ص 2000یرتبطان بخصائص المهمة أو العمل المراد إنجازه (عن خلیفة، 

  لإلنجاز: یةأتكنسون في الدافع- ت نظریة جدیدة لنموذج ماكلیالندتصورا-3.3

-حالي تصورات نظریة جدیدة لنموذج ماكلیالندالسبعینات من القرن الظهرت في الستینات و 

وقد انقسم الباحثون في هذا الشأن إلى فریق اقترح ممثلوه . لإلنجاز یةأتكنسون في الدافع

النموذج، بینما اقترح فریق آخر تقدیم صیاغات نظریة بدیلة. تقدیم بعض التعدیالت في 

  :جاءت على النحو التاليوالتصورات النظریة الجدیدة 
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 وینر:ل النظري تصورال- 1.3.3

أتكنسون، لإلنجاز التي صاغها ماكلیالند و  ) بمراجعة نظریة الدافعWiener,1965قام وینر(

أما الفشل اإلنجاز للحصول على الهدف، و  نحوأن النجاح یترتب عنه تدعیم المیل وافترض 

فإنه یحدد للمیل أن یستمر في اتجاه واحد. و أوضح  وینر أن فشل الفرد في مهمة ما 

یجعله یبذل المزید من الجهد و یتأثر إلنجازها حیث یترتب عن هذا الفشل إثارة الدافع مرة 

وًال من التوافق للمیل الناتج، اخرى و ینتج عنه انخفاض احتمالیة النجاح الذي یعتبر نوعًا أ

كما تضاف المحاولة األولى غیر الناجحة في أداء المهمة إلى المیل الناتج في المحاولة 

الثانیة، وینشأ عنه نوع من المثابرة للتغلب على التوتر الناجم عن عدم الحصول على الهدف 

في المحاولة الثانیة            و سمى وینر الدافع المتبقي من المحاولة األولى و الدافع المثار 

  " میل القصور الذاتي" وجاءت صیاغته للمعادلة على الشكل التالي:

قیمة × احتمالیة النجاحالفشل) (الدافع لتجنب -(الدافع لبلوغ النجاح المیل الناتج=

  الباعث للنجاح)

  + میل القصور الذاتي 

TR=(ms-maf)(ps×is)+tr  
  )88، ص2009(عن صرداوي، وینر ل التصور النظري) 11شكل رقم(

 

  هورنر:ل النظري تصورال-2.3.3

 یة) في دراسة الدافعHorner,1968في النصف الثاني من الستینات شرعت هورنر(     

لإلنجاز لدى المرأة. وحاولت معالجة بعض جوانب القصور التي ظهرت في نظریة ماكلیالند 

اقضة التي حصل علیها ماكلیالند الشواهد المتنطرحت مفهومًا جدیدًا لتفسیر وأتكنسون، و 

آخرون بخصوص عدم استجابة المرأة لظروف االستثارة اإلنجازیة وهذا المفهوم هو الدافع و 

برته أحد صفات الشخصیة الكامنة والمستقرة الذي اعتو  لتجنب النجاح أو الخوف من الفشل

  ، 2000عن خلیفة، ( لدور الجنسيالتي تتكون مبكرًا أثناء اكتسابهن لهویة الدى اإلناث و 

الفكري الذي اكتنف تفكیر هورنر حول مفهوم الدافع لتجنب  اإلطاریتمثل و  ).164ص 

خوف كبیر من الرفض ات داخلیة و تهدیداح في أن االنثى تتعرض لصراعات و النج

 ةالمرتفع یةیتلخص افتراض هورنر في أن المرأة ذات الدافعو االجتماعي إثر نجاحها. 
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فنجاحها قد یعني فشلها. (إقدام أو إحجام)  لإلنجاز تجد نفسها في موقف صراع كالسیكي

فإذا فشلت  توضح هورنر أن المرأة في مواقف اإلنجاز ال تخشى الفشل بل تخشى النجاحو 

فهي ال تعمل وفقًا لمعاییر األداء المطلوبة، وٕاذا نجحت فهي ال تعمل وفقًا لتوقعات المجتمع 

 ).41-40، ص ص 1998نثى (عن حسن، حول دورها كأ

_________________________  

*TR :  Resultant tendency  

* ms : Motive to achieve success 

*maf : Motive to avoid failure 

Ps : Probability to success* 

*is : Inertial to achieve success                                             

            

جراسك              و وتجدر االشارة أن هورنر لم تضع تصورها هذا في معادلة بل قام كل من أركیس 

)Arkes et Graske,1977.بصیاغتها بالنسبة لألنثى (  

  

  

 

 

  )89، ص2009(عن صرداوي، هورنر ل النظري تصورال) 12شكل رقم(

إلى أن الخوف من النجاح لدى اإلناث یكف من أدائهن التنافسي، كما أن  توصلت هورنرو 

، 1994عن موسى، ( المعاییر االجتماعیة في المجتمع األمریكي ال تحبذ التنافس األنثوي

  ).184ص 

  راینور:ل النظري تصورال- 3.3.3

للنتائج تأكیده لنموذج أتكنسون من خالل توضیحه و ) إضافة Raynor,1969قدم راینور (

  احتمالیة إدراك الفرد إلمكانیة جاح أو الفشل في إنجاز مهمة ما و المستقبلیة المحتملة للن

  تمتد أهمیة التصور ة ما في الحاضر على المستقبل. و وجود صلة بین نتائج أدائه لمهم

الدافع لتجنب -الدافع لتجنب الفشل -الدافع لبلوغ النجاح= (ناتج الدافع لإلنجاز

  النجاح) 

 TR=(ms-maf –mas) (ps×is) قیمة الباعث للنجاح)× (احتمالیة النجاح 
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نات الذي طرحه راینور إلى حد أنه أدخل بعض التعدیل على نتائج التفاعل الدینامي بین مكّو 

لتوجه اإلنجازي وفقًا للنموذج األصلي ألتكنسون الذي من خالله یمكن التنبؤ بأن المرتفعین ا

  ن المنخفضو  یختار بینمافي الحاجة لإلنجاز سوف یفضلون مهام متوسطة الصعوبة، 

  في الحاجة لإلنجاز مهام متطرفة في السهولة أو الصعوبة. 

أنه إذا ما توفرت إمكانیة مدركة لعالقة النجاح أو الفشل في أداء  أوضحت دراسة راینورو 

المهمة الحالیة بالنتائج المهنیة أو االجتماعیة المستقبلیة، فإن األفراد المرتفعین في الحاجة 

السهلة، بینما یختار المنخفضون في الحاجة لإلنجاز المهام نجاز سوف یفضلون المهام لإل

) بإجراء بعض الدراسات التي Raynor et Rubin,1971( وبینر وقام راینور و الصعبة. 

حیث األهمیة الوسیلیة المدركة ألداء مهمة ما ثبتت صحة هذا االفتراض أو التصور أ

 للنجاح (عنأو وسیط لقیمة الباعث ه المهني المستقبلي كمتغیر معدل بالنسبة إلى التوج

 ).39-36ص ص  ،1998حسن، 

 أنه في حالة ارتفاع الدافع لبلوغ النجاح عن الدافع لتجنب الفشل،  أوضح راینورو     

لإلنجاز یكون  یةمعناه أن محصلة أو ناتج الدافعك احتمالیة لزیادة باعث النجاح و فإن هنا

  على الشكل التالي:

                                

 )93، ص2009(عن صرداوي، راینور ل النظري تصورال) 13شكل رقم(

  آخرین:التصور النظري بیرني و - 4.3.3

  االنتقادات إلى تحلیل أتكنسون  ) جملة منBirney et autres,1969وجه بیرني وزمالؤه (

  لإلنجاز وذلك لألسباب التالیة: یةاستنتاجاته التي توصل إلیها في نظریة الدافعو  وافتراضاته

الدافع لتجنب الفشل) (احتمالیة -ناتج الدافع لإلنجاز=(الدافع لبلوغ النجاح

   maf -TR=(ms– ( ps×is) (mas       للنجاح) قیمة الباعث× النجاح 
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أثبتت نتائج بعض الدراسات عكس ما توصلت إلیه نظریة أتكنسون، حیث أكدت دراسة - أ

) أن األفراد مرتفعي دافع تجنب الفشل عن دافع النجاح ال یفضلون أداء Moultonمولتون(

  فیها بدرجة كبیرة جدًا. بینما هو العكس في نظریة أتكنسون.  المهام التي یحتمل النجاح

احتمالیة النجاح غیر واضحة، لعالقة بین قیمة الباعث للنجاح و زمالؤه أن او بیرني واستنتج 

  بها بعض جوانب القصور.وأن المعادلة التي قدمها أتكنسون غیر صحیحة و 

  زمالؤه أن الفرد الذي لدیه خوف مرتفع من الفشل ال یؤدي به أوضح بیرني و -ب 

وهذا ما ( أثناء األداء نفسهي مواقف اإلنجاز قبل البدء فیه و إلى كف أدائه فبالضرورة 

  وحسب افتراض بیرني وزمالئه، فإن الخوف من الفشل قد ینشأ عنه  ،افترضه أتكنسون)

الموقف. وفي ضوء هذه االنتقادات التي  إما زیادة سلوك اإلنجاز أو كف األداء أو ترك

وجهها هؤالء الباحثون إلى نظریة أتكنسون اقترحوا نموذجًا نظریًا بدیًال، حیث قاموا بقیاس 

تحصلوا على درجة الضغط أو الدفع شل بواسطة اختبار تفهم الموضوع و الخوف من الف

  العدائي. 

ؤالء الباحثون أن األفراد الذین ومن خالل هذه الصیاغة النظریة البدیلة افترض ه     

ك تجنب الفشل تعرض علیهم الصور الخیالیة المستخدمة في االختبار سوف یظهرون سلو 

لكنهم یتجنبونه بسهولة ع العدائي لیسوا مدفوعین للفشل و أن مرتفعي الدففي موقف اإلنجاز. و 

في احتمالیة من خالل دخولهم في مواقف اإلنجاز. فهم یفضلون أداء المهام المتوسطة 

  النجاح ألنها تمدهم بمعلومات عن أقصى مستوى قدراتهم. كما أوضح هؤالء الباحثون 

أن األفراد المرتفعین في درجة الدفع العدائي أفضل من المنخفضین في جمیع مواقف 

  ). 139-136، ص ص 2000(عن خلیفة،  اإلنجاز

  بیرش:ألتكنسون و  النظري تصورال- 5.3.3

  لإلنجاز،  یة) تصورًا نظریا ریاضیًا للدافعAtkinson et Birch,1970( قدم أتكنسون وبیرش

"النظریة الدینامیة للدافع  أونظریة الفعل" "حیث صاغ الباحثان تصورهما من خالل 

  الدافع لتجنب الفشل. راض التفاعل بین الدافع للنجاح و التي تقوم على افتلإلنجاز"

  هذا التفاعل تؤثر في اختیارات المهام الصعبة فالقوى الدافعیة الدینامیة الناتجة عن 

  وفي المیول الموجهة نحو الهدف، وتتمیز هذه األخیرة بالقصور الذاتي أي أنها تتغیر 
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  فقط عندما توجه لها بعض القوى. وافترض الباحثان عملیتین للقصور الذاتي هما: 

  تشیر العملیة االولى إلى نشاط الفرد الختیار األداء. و  میل الرفض.و  میل الفعل

بینما تشیر العملیة الثانیة إلى مقاومة وٕاضعاف أثر میل الفعل. وافترض الباحثان أن عمل 

  میل الرفض شبیه بأفعال الخوف من الفشل. في حین أن عمل الفعل شبیه بأفعال األمل 

نشغل الفرد أو یرتبط بأداء سلوك معین. في النجاح، حیث تتناقص میول الفعل فقط عندما ی

بینما تتناقص میول الرفض فقط عندما یقاوم میل الفعل. وهذا هو الفرق الجوهري بین میول 

  ).145-142، ص ص 2000الفعل ومیول الرفض (عن خلیفة، 

  فورنر:ل النظري تصورال- 6.3.3

 نموذجًا نظریًا لمحاولة فهم المیل الدافعي أو الدافعیة للنجاح )Forner,1987قدمت فورنر(

)Motivation à la réussiteحیث استخدمت مصطلح المشروع  ) في المجال المدرسي

  بدًال 

إلى إبراز الفروق  من مصطلح الحاجة واعتبرته طاقة موجهة للفعل. ویهدف نموذج فورنر

ي یبذلونها للوصول إلى األهداف، وهذا هو الجانب بین األفراد في الطاقة الت التي قد تالحظ

  الذي أهملته الدراسات التي عالجت موضوع االهتمامات حسب رأي الباحثة.

ترى فورنر أن الدافعیة للنجاح میل عام یتمیز بفروق كبیرة بین االشخاص، وهو یحثهم و 

ثة أن الدافعیة للنجاح على بناء وتحقیق مشاریعهم في المواقف الحیاتیة المختلفة. وترى الباح

  ن من ثالثة أبعاد هي:تتكّو 

      )Lieu de contrôleالتحكم (مركز -ب )Besoin de réussiteللنجاح (الحاجة -أ 

  ).Perspective temporelleالزمني (التوجه - ج

بعد مركز التحكم بما قدمه روتر حاجة للنجاح من أعمال أتكنسون، و استمدت فورنر بعد الو 

)Rotter,1954 وبعد التوجه الزمني من بحوث راینور الذي وجد أن األفراد الذین یتمیزون ،(

بهدف  بدافع إنجاز عال سوف یحصلون نتائج جیدة إذا استطاعوا ربط مهمتهم الحاضرة

وعلى أساس هذا النموذج  هرمانز أحد األبعاد التحتیة للدافع لإلنجاز.مستقبلي، وقد اعتبره 

یاسًا للدافعیة للنجاح، حیث توصلت من خالل دراستها إلى أن صممت فورنر مقالنظري 

، ص ص 2001حداد،  االمتحانات (عنفي جاح عامل تسهیلي لنجاح التالمیذ الدافعیة للن

54-55.(  
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  تعقیب على النظریات السابقة:- 

  یظهر مما تقدم تعدد وتنوع األطر النظریة التي تناولت موضوع الدافعیة لإلنجاز سواء 

  حیث بدایة تأصیلها أو تجدیدها وظهور تصورات نظریة جدیدة حاولت تفسیر  من

  وجود هذا النوع من السلوك عند الفرد. 

 أهمیة الدافعیة لإلنجاز في المجال التربوي:-4

تمثل الدافعیة لإلنجاز أحد الجوانب المهمة في نظام الدوافع اإلنسانیة. وقد برزت في     

  معالم الممیزة للدراسة والبحث في سیكولوجیة الشخصیة والسلوك، السنوات األخیرة كأحد ال

  ویمكن النظر إلیها كأحد منجزات الفكر السیكولوجي المعاصر. 

  وتعد الدافعیة عامة والدافعیة لإلنجاز خاصة من أهم موضوعات علم النفس وأكثرها    

  لمختص النفسي المدرسي إثارة وجاذبیة. ویهتم بدراستها كل من المختص النفسي العیادي وا

  والمختص التربوي والمختص االجتماعي.

  وتتجلى أهمیة الدافعیة لإلنجاز في المجال التربوي التعلیمي من حیث كونها هدفًا تربویًا   

في حد ذاته. فمعرفة العوامل المساهمة في رفع أو خفض المجهودات المبذولة سواء من قبل 

ة لتربیة وتعلیم األجیال الصاعدة، والتالمیذ كمخرجات المعلمین باعتبارهم مدخالت أساسی

إلى أّي مدى تم تحقیق الغایات واألهداف التربویة  من المستویات الدراسیة المحققة تعرف

  التي خططت لها.                                                                               

وتعتبر الدافعیة لإلنجاز من العوامل المؤثرة في العملیة التربویة من حیث اهتمامها     

  بالحیاة النفسیة والمدرسیة للمتعلم وذلك من خالل تحقیق حاجاته ودوافعه النفسیة 

  واالجتماعیة والمدرسیة.

بلون على إن استثارة دافعیة التالمیذ وتوجیهها وتولید اهتمامات معینة لدیهم تجعلهم یق

ممارسة نشاطات معرفیة وعاطفیة وسلوكیة خارج نطاق العمل المدرسي في حیاتهم 

  المستقبلیة.

) إلى الدافعیة تظهر أهمیتها من Cage et Berliner,1979ویشیر كایج وبرلینر (  

الوجهة التعلمیة من حیث كونها وسیلة یمكن استخدامها في سبیل إنجاز أهداف تعلیمیة 

  معینة 

  حو فعَال وذلك من خالل اعتباره أحد العوامل المحددة لقدرة المتعلم على التحصیل على ن
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واإلنجاز ألن الدافعیة على عالقة بمیول التلمیذ، فتوجه إنتاجه إلى بعض النشاطات دون 

  أخرى، وهي على عالقة بحاجاته فتجعل من بعض المثیرات معززات تؤثر في سلوكه 

  ).206، ص 1986بشكل نشط وفعَال (عن نشواتي،وتحثه على المثابرة والعمل 

إلى أن الفرد یتعلم بشكل أحسن إذا كان  )Lewis et Cottonوتشیر دراسة لویس وكتون ( 

  الدافع أقوى. فالتعلم تحت ظروف دافعیة أقوى یؤدي إلى مقاومة أكبر لإلنطفاء

  ).118،ص ص 1986عن إسماعیل، ( 

  متعددة:ذات أبعاد لإلنجاز  یةالدافع-5

  حظ أن مجموعة لإلنجاز سوف یال یةمن یراجع البحوث والدراسات التي تناولت الدافع

  وواطسون) Fairchild,1967اعتبرته تكوینًا أحادي البعد مثل دراسات فایرشلد(كبیرة منها 

)Watson,1974(  و)جونسونjohnson,1977)ولوهورن (Lawhorn,1973 (وروبرتس  

)Roberts,1984( )بینما أوضحت دراسة جیلفوردGuilford,1959لإلنجاز  یة) أن الدافع  

  تكوین مركب یتضمن أكثر من عامل.

) عن وجود خمسة عوامل هي: عامل اإلنجاز Mitchell,1961وأسفرت دراسة میتشل( 

اإلنجاز غیر األكادیمي،  یةاالقتدار، وعامل تحقیق رغبة اإلنجاز، وعامل الدافعو األكادیمي 

  وعامل الضغط الخارجي للنجاز.  الرضا عن الذاتوعامل 

  تكون من: تلإلنجاز  یة) إلى أن الدافعBlair et autres,1962وآخرون (وتشیر دارسة بلیر 

التقبل  والحاجة إلىالدافعیة الذاتیة، لتربوي، ومستوى الطموح المهني، و مستوى الطموح ا

  ).121-120عن موسى، د.ت، ص ص االجتماعي (

لإلنجاز ثم اختار منها عشرة  یة) جمیع مظاهر الدافعHermans,1970هرمانز(وحصر 

سلوك تقبل ة، والجوانب هي: مستوى الطموح، و بناء على ما أكدته الدراسات السابق

  المخاطرة، 

  التوجه للمستقبل، حراك االجتماعي، وٕادراك الزمن، و المثابرة وتوتر العمل أو المهمة، و الو 

  وسلوك اإلنجاز.  لوك التعرفالرفیق، وسواختیار 

) عن وجود Jackson et autres,1976وآخرون (أسفر التحلیل العاملي لدراسة جاكسون و 

  لإلنجاز هي: المكانة بین األنداد، والمكانة بین الخبراء، والتملك  یةستة عوامل تتعلق بالدافع

  ) Latta,1978راسة الطا(توصلت دتنافسیة، واالهتمام باالمتیاز. و واإلنجاز باالستقاللیة، ال
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الخوف من ة الذكور وهي: األمل في النجاح و اإلنجاز تتعلق بعین یةإلى وجود عوامل دافع

  تفضیل مواقف توجه اإلنجاز. في حین العوامل التي تتعلق بعینة اإلناث هي:و الفشل 

واتجاه التلذذ بالحیاة حینما تكون المتعة في أقصى  األمل في النجاح والخوف من الفشل 

  ).121، ص 1994مداها (عن موسى، 

إلى وجود ثالثة -من خالل استقرائه للدراسات السابقة-) 1978وتوصل محمود عبد القادر(

دوافع فرعیة لإلنجاز هي: الطموح العام، والنجاح بالمثابرة على بذل الجهد، والتحمل من 

  ).94- 93، ص ص 2000(عن خلیفة، أجل الوصول للهدف 

) إلى وجود خمسة عشر Mehrabian et Bank,1978وبانك (وتوصلت دراسة مهربیان  

التنافس، من أهمها: المثالیة في العمل، وجدیة العمل، و  عامًال ذات التشعبات العالیة

  والمثابرة، 

   لإلنجاز یةلدافع) بتقسیم اJerath,1981الطموح، والتضحیة من أجل العمل. وقام جیراث(و 

  نات خارجیة مكّو ییر االمتیاز، و التي تعني االهتمام بتحقیق معانات داخلیة و إلى مكّو 

  التي یقصد منها االهتمام بالنجاح في المواقف التنافسیة مع اآلخرین والتقدیر االجتماعيو 

  ).228، ص 1994عن موسى، (

ر عن الدافعیة لإلنجاز هي: ) إلى وجود عشر سمة تعب1981وتوصل زكریا الشربیني( 

  المكانة الطموح والمثابرة واالستقالل وقدر النفس واإلتقان والحیویة والفطنة والتفاؤل و 

  ).93، ص 2000(عن خلیفة،  والجرأة االجتماعیة

 یةعن وجود ثمانیة عشر مظهرًا للدافع )1983وكشفت دراسة صفاء األعسر وآخرین(

المثابرة واالستقالل واحترام الذات واالستجابة للنجاح والفشل وقلق التحصیل  اإلنجاز منها:

االیجابي والخوف من الفشل وتوجه العمل ووجهة الضبط والتعاطف الوالدي والتوجه نحو 

  ).21، ص 1997عن الصباح، ( التقبل االجتماعيالمستقبل و 

  ن األبعاد التالیة: ) أن الدافع لإلنجاز یتضمGoldenson,1984ویرى جولدنسون( 

  المیل إلى ل السیطرة على التحدیات الصعبة و النضال من أجو  التغلب على العقبات

العمل بمواظبة شدیدة ومثابرة في األداء والسعي نحو تحقیقها، و وضع مستویات مرتفعة 

  ).            87ص  ،1993(عن زكري، مستمرة

  ) عن وجود العوامل التالیة: 1985وأسفرت نتائج دراسة رشاد عبد العزیز موسى(
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  ). 121، ص 1994عامل االمتیاز وعامل التنافسیة، وعامل المثابرة (عن موسى، 

  ثالثة أبعاد هي: أن الدافعیة للنجاح تتكون من  )1987فورنر( توصلت دراسةو 

  التوجه الزمني.           الحاجة للنجاح ومركز التحكم و 

) إلى Hughes, Redfield et Martray,1989( ايمرتر وتشیر دراسة هیوقز و ریدفلد و 

عشرة عامًال منها: االهتمام  اثنىن من لإلنجاز مفهوم متعدد األبعاد یتكّو  یةأن الدافع

بالنجاح بالدراسة، و المثابرة على األعمال التي شرع فیها، و االستعداد للدراسة، واختیار 

  ).in Reuchlin,1991,p 119( الرفاق من بین التالمیذ المجتهدین

لإلنجاز الحدیثة هي تحدید كل األبعاد أو العوامل  یةویرى بعض الباحثین أن نظریة الدافع

  لإلنجاز  یةنة له ثم تصمیم األدوات الموضوعیة المناسبة لقیاسها ما دام أن الدافعالمكّو 

  ى اجتماعیة.تتعلق بالفرد، وعوامل بالموقف ذاته، وعوامل أخر  ن من عواملمفهوم یتكّو 

 الدافعیة لإلنجاز:  مكّونات-6

تتكون الدافعیة لإلنجاز من أنماط مختلفة من السلوك مما حدده بعض الباحثین من خالل 

دراسة العالقات التي تربطها بمتغیرات بیئیة وتربویة ونفسیة، وبخاصة أن طبیعة دافعیة 

  لمتعلم وتفاعله معها. اإلنجاز القابلة للنمو والتطور من خالل البیئة المحیطة با

  ونظرًا لوجود هذه العالقات وتفاعالتها، فإن دافعیة اإلنجاز تتكّون من مكّونات معینة

  ) هذه المكّونات فیما یلي:1986ذكر النابلسي() 36، ص 2013ونقًال عن (الصبیحة، 

أو الذي  الطموح األكادیمي الذي یمثل مستوى اإلنجاز الذي یرغب المتعلم الوصول إلیه- أ

  یشعر أنه یستطیع تحقیقه.

  التوجه نحو الهدف، وهذا المكّون یعبر عن مدى زیادة میل الفرد نحو اإلقدام نحو الهدف -ب

  أو میله عن اإلحجام عنه.

التوجه نحو التحصیل وهو شعور الفرد بمیل قّوي نحو إحراز النجاح في كل إنجاز یقوم - ج

  به من أعمال في الحیاة.

  یتمثل في الدافع المعرفي وهو عبارة عن الحاجة ) مكّونًا رابعًا 2000فج(وقد أضاف عری

  إلى المعرفة والفهم واإلتقان وحل المشكالت، وینشأ من عملیة التفاعل المتبادلة بین 

علیها المتعلم والمهمة الموكلة إلیه مما یجعله مدركًا لمتطلبات هذه المهمة ویحاول السیطرة 

  ). 37 ، ص2013عن الصبیحة، (
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 العوامل المؤثرة في الدافعیة لإلنجاز: -7

 :للفرد عوامل الذاتیةال-1.7

  الدافع لإلنجاز والقدرات المعرفیة:- 1.1.7

) أن من خالل نسبة الذكاء نتنبأ مسبقًا بإنجاز المتعلم Jensen,1980یرى جانسن (

ومعناه أنه یمكننا أن نتنبأ من خالل الفروق الفردیة في مجال معین لألداء  الدراسي،

قبل أن یكون للفرد أّي إنجاز على اإلطالق. ویوضح التراث  واإلنجاز المعرفي المدرسي

السیكولوجي والتربوي أن هناك عالقة وثیقة بین الذكاء المعرفي للفرد ودافعه لإلنجاز خالل 

  ).105، ص 2009عن صرداوي، ة (المختلفمراحل التعلیم 

  الدافع لإلنجاز وعالقته ببعض المتغیرات:- 2.1.7 

التي تناولت العالقة بین الدافع لإلنجاز وبعض متغیرات الشخصیة -توصلت بعض الدراسات

 لإلنجاز وهذه إلى وجود عالقة دالة بین الدافع-فس وتقدیر الذاتكالطموح والمثابرة والتنا

  ٕالى وجود اختالف بین األفراد الذین یتمیزون بدافع مرتفع لإلنجاز من جهة، و المتغیرات 

  وبین ذوي الدافع المنخفض لإلنجاز من جهة أخرى.

  العوامل األسریة:-2.7

اهتم عدد من الباحثین اهتمامًا خاصًا بتأثیر أسالیب المعاملة الوالدیة في الدافع لإلنجاز 

 ) من أولى المحاوالت التجریبیة الجادة Winterbotton,1958حیث تعتبر دراسة ونتربتوم(

  التي تناولت دراسة العالقة بین أسلوب التنشئة الوالدیة وسلوك األبناء داخل األسرة.

  وتوصلت الباحثة ونتربتوم إلى أن أمهات األطفال ذوي الحاجة المرتفعة لإلنجاز یحددن 

دمن مكافآت كثیرة ومتمیزة، عددًا أكبر من مطالب االستقالل واالعتماد على النفس ویق

  ویقمن بهذا التدریب في سن مبكر مقارنة بأمهات األطفال ذوي دافع اإلنجاز المنخفض.

) أن الدافع لإلنجاز یكون ناتجًا Rosen& D’andrade,1959وداندراد (ویفترض روزن 

 ممارسات التنشئة االجتماعیة مثل التدریب على اإلنجاز واالستقالل.عن 

) الیابانیة إلى أن Hayasi&Yamauchi,1964شي (و ماوتوصلت نتائج دراسة هیازي وی

أمهات األطفال مرتفعي الدافع لإلنجاز ُكن أكثر حثًا على سلوك االستقالل لدى أبنائهن من 

  ).108، ص 2009أمهات األطفال منخفضي الدافع لإلنجاز (عن صرداوي، 



نجازالفصل الثالث:الدافعیة لإل  
 

94 
 

وق بین الذكور واإلناث في عملیة تنشئة ) بدراسة الفر Olsen,1971وقامت أولسون (

األطفال وعالقتها بالدافع لإلنجاز في تایوان، وأظهرت النتائج أن آباء األطفال مرتفعي الدافع 

لإلنجاز یشاركون في عملیة التنشئة االجتماعیة بالمقارنة إلى آباء األطفال منخفضي الدافع 

  ).108، ص 2009(عن صرداوي،  لإلنجاز

ند أن اكتساب الدافع لإلنجاز یتم بواسطة االرتباط بین خبرات مؤثرة وأنواع ویرى ماكلیال

معینة من السلوك التي تتصف بالتنافس واإلنجاز الجّید والسرعة في أدائه، وأن هذه الخبرات 

  التي هي نتیجة المكّونات االنفعالیة اإلیجابیة أو السابیة تثار بالثواب أو العقاب. 

ة ترفع من الدافع لإلنجاز لدى الفرد، بینما السلبیة منها تخفضه وتعرقل فالمعززات اإلیجابی

  ).167، ص 1992نموه وتكوینه بصفة واضحة (عن عبد الخالق والنیال، 

) أن تعزیز السلوك عن طریق الثواب أفضل من تعزیزه Dececco,1986سیسكو(ویرى دی

ویعتبر التشجیع من أهم أنواع  وأن المكافأة هي شكل من أشكال التحفیز، عن طریق العقاب

 ).48، ص 1997الثواب والتحفیز في التعلم المدرسي (عن الصیاح، 

لقد أوضحت نتائج بعض الدراسات في مجال الدافع لإلنجاز وعالقته بالجو النفسي والتربوي 

واالجتماعي لألسرة أن حرمان الطفل من حنان وعاطفة أحد الوالدین أو اإلثنین معًا یؤدي 

 غیاب الدفء الوالدي الذي بدوره یؤدي إلى ضعف الدافع لإلنجاز لدى االبن. إلى 

  العوامل المدرسیة:-3.7

 ) وعواطف شعیر ومحمود عبد الحلیم منسي Meravech,1985إن دراسات مفاریش (

 Klein et) وكلین وآخرون (Harper&Lopez,1990وهاربر ولوبیز ( 1988سنة 

al.,1990 (  

أشارت إلى تأثیر بعض أسالیب التدریس في الرفع أو الخفض من الدافعیة للتعلم واإلنجاز 

  ).112، ص 2009(عن صرداوي، 

) أن الدافع لإلنجاز في المدرسة عامة، والقسم Forner,1987وأوضحت دراسة فورنر(

 الدراسیة.یفسر على أساس التوجیه واالختیار الذي یتم على مستوى الشعب الدراسي خاصة 

) إلى وجود فروق دالة بین التالمیذ ذي الشعبة العلمیة 1991وتوصلت هانم عبد المقصود(

  والتالمیذ ذي الشعبة األدبیة في الدافع لإلنجاز لصالح الفئة األولى.

  وقد اهتم موراي وزمالؤه بتوضیح العالقة القائمة بین مستوى الطموح والدافع لإلنجاز 
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   -طموح أحد مؤشرات شدة الحاجة لإلنجاز حیث تشتد هذه الحاجةوقد اعتبروا مستوى ال

عندما یختار الفرد أن یوجه جهوده ومساعیه نحو تحقیق هدف -في رأي موراي وزمالئه

  ).93، ص 1998صعب (عن حسن، 

) بأن األفراد الذین یرتفع لدیهم دافع النجاح عن دافع Mahone,1960وتنبأ الباحث ماهون(

كشفون عن خیارات مهنیة أكثر واقعیة مقارنة بذوي الذین یتزاید لدیهم تجنب الفشل سوف ی

، واستنتج أن مرتفعي الدافع اإلنجاز هم أكثر میًال دافع تجنب الفشل عن دافع النجاح

 ).94، ص 1998الختیار أهداف تكون في مستوى قدراتهم (عن حسن، 

  دافع لإلنجاز بشكل واسع.واستخدمت المثابرة كمتغیر تابع في البحوث التي تناولت ال

) إلى وجود معامل ارتباط French& Thomas,1958وتوصل كل من فرنش وطوماس (

  دال بین الدافع لإلنجاز والمثابرة.

) إلى أن الفرد     Eghrairi &Deci,1989( وأشارت الدراسة المعملیة للباحثین إقراري ودیسي

  ة واستمراریة في العمل بصفة عالیة.الذي یتمیز بدافع مرتفع لإلنجاز سیكشف عن مثابر 

 & Vallerand,Pelletierوأظهرت نتائج دراسة فایران وبلوتییه وسینیكال (

Senecal,1992(  أن المتعلمین ذوي الدافعیة الذاتیة المرتفعة یتمیزون بمثابرة واستمراریة

واضحة بالمقارنة إلى ذوي المتعلمین الذین تقل عندهم تلك الدافعیة أو تغیب عنهم 

)Vallerand, Thill et al.,1993,p543.(  

) أن مستوى Vallerand &Bissonnette,1992كما بّینت دراسة فایران وبیسونات ( 

الدافع لإلنجاز لدى الفرد قد یسمح لنا بالتنبؤ عن مدى مثابرته واستمراریته في دراسته أو قد 

 ).Vallerand, Thill et al.,1993,p543( یكون عكس ذلك

وقوفین ودراسة فایران ) من جهة أولى، Deci,1981( وزمالئهدراسة دیسي -وأوضحت

هة ثانیة، ودراسة فایران وهامل ) من جVallerand,Gauvin &Halliwel,1986وهلیوال (

أن التنافس قد -) من جهة ثالثةVallerand, Hamel & Daoust,1992وداوست (

  ).117، ص 2009یضعف وینقص من دافعیة الفرد الذاتیة (عن صرداوي، 

إلى أن التالمیذ  )Johnson &Anderson,1978وأشارت دراسة جونسون وأندرسون (

الذین یتمیزون بسلوك تعاوني یظهرون دافع إنجاز مرتفع مقارنة بأولئك الذین یتصفون 
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) وریفیت Weinberg& Ragan,1979وراجن (وبّینت دراسات وینبرج  بسلوك تنافسي.

  ألسون وكولو 

)Reevet,Olson & Cole,1985 وزمالئه () وفایرانVallerand et al.,1992 أن (

تأثیر هدّام في دافع الفرد لإلنجاز، بینما سلوك التعاون یحدث تأثیرًا مشجعًا ومحافظًا للتنافس 

       ). 117، ص 2009(عن صرداوي،  له

  ذوي الدافعیة لإلنجاز المرتفعة:  خصائص األفراد-8

  ) یتمّیز األفراد ذوي الدافعیة لإلنجاز المرتفعة 31-31صص ، 2015، الساكرنقًال عن (

  غیرهم بالخصائص التالیة: عن

التخطیط للمستقبل بحرص االهتمام بوضع البدائل -الثقة بالنفس واالعتزاز بالذات. -

االهتمام بالتفّوق من أجل التفّوق ذاته ولیس من أجل –التغلب على العقبات. –ودراستها. 

  بها.االهتمام بالمسؤولیة وااللتزام –العائد منه أو من الفائدة التي تترتب عنه. 

السهولة في وضع األهداف وتحدیدها والتخطیط –مناقشة اآلخرین ومحاولة التفّوق علیهم. -

القدرة على تولید حلول جدیدة -  لها. یتعرضونمقاومة الضغوط االجتماعیة التي قد –لها. 

  الثقة في القدرات والمهارات العالیة.- اإلقدام على المهام المرتبطة بالنجاح.- للمشكالت.

العمل بقدر كبیر من الحماس – مواصلة الجهد والسعي عندما تكون المهام صعبة.-

  لالعتقاد بأن النتائج تتحقق في ضوء الجهد المبذول.

) أن األفراد ذوي الدافعیة لإلنجاز المرتفعة هم أكثر میًال للثقة بالنفس 1988یرى موراي(و 

جّیدة ویقاومون الضغط  والتفضیل للمسؤولیة الفردیة والحصول على درجات مدرسیة

  أن الفرد  إلى )1994قطامي( یشیرالعالي، بینما االجتماعي الخارجي ویتمّیزون بالطموح 

ذي الدافعیة المرتفعة لإلنجاز األكادیمي یتمّیز بالقدرة على ممارسة بعض المهام الصعبة، 

التفّوق  وتنظیم المعلومات في وقت قصیر وبطریقة سهلة، إلى جانب الرغبة الكبیرة في

  .)33، ص 2013(عن الصبیحة،  والتمّیز والسعي نحو الحصول على مركز اجتماعي

) أن من ناحیة طبیعة المهام التي یقوم بها 1992) والكناني والكندري(1985یذكر نشواتي(و 

األفراد ذوو دافعیة اإلنجاز العالیة فإنه مما یمّیزهم هو المیل نحو ممارسة المهام المتوسطة 
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والتي توفر له قدرًا كبیرًا من االستقاللیة  %50والتي یكون احتمال النجاح فیها  الصعوبة

والمسؤولیة الشخصیة، كما یتمّیز بالمثابرة محاولته لتحقیق نتائج أداء ناجحة بناء على 

  األهداف التي وضعها، ولذلك فهو یشعر بالسعادة والرضا بمجرد تحقیق نتائج إنجاز 

  ).34، ص 2013الصبیحة، عن ناجحة (

  ) أن امتالك الفرد لخصائص مهمة من أجل 1996ویرى أتكنسون المشار إلیه في الزیات(

أمر ضروري جدًا، حیث یرى أتكنسون أنه عندما تكون احتماالت النجاح لدى الفرد عالیة 

في المهمة التي یرید القیام بها فإن القلق المرتبط بالفشل أو الخوف من تلك المهمة یكون 

  ًال، وفي حالة ضعف أو انخفاض احتماالت النجاح لدیه في المهمة التي یرید القیام قلی

الصبیحة، عن ( بها وبخاصة حین تكون المهمة صعبة جدًا، فإن الفشل یصبح مؤكداً 

  ).34، ص 2013

أن الفرد ذا الدافعیة المرتفعة لإلنجاز األكادیمي یتمّیز  )1992ویرى عبد الخالق والنیال(

بتنمیته لمستویات داخلیة عالیة من التفّوق واالمتیاز واالستقاللیة والمثابرة، ومثل هذا 

  الشخص ال یعتمد على المساندة الخارجیة أو الثناء االجتماعي، فهو یجتهد ویناضل 

     ).34، ص 2013، الصبیحةالتفّوق (ألن لدیه مستوى داخلي من 

) أن من خصائص ذوي 1988) وترى األعسر(34، ص2013، الصبیحةونقًال عن (

  الدافعیة المرتفعة لإلنجاز األكادیمي ما یلي:

  القدرة على تحدید الهدف.–القدرة على تحمل المسؤولیة. –االتقان في العمل والتمّیز فیه. -

  القدرة على تعدي المسار.– التنافس مع الذات.القدرة على –القدرة على استكشاف البیئة. -

   القدرة على التخطیط لتحقیق الهدف.-

أما فیما یتعلق بمظاهر الدافعیة لإلنجاز فقد حددها بعض الباحثین من حیث تباینها 

  واختالفها والجدول التالي یوضح ذلك:
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    حثینوفق التصورات النظریة عند بعض البا ) مظاهر الدافعیة لإلنجاز10جدول رقم (

  أنواع المظاهر                    الباحثون

  محاولة التغلب على أّي صعوبة بمستوى مرتفع من التفّوق-إنجاز المهام المتسمة بالصعوبة-  كوهین

وبطریقة استقاللیة بقدر تناول األفكار وتنظیمها بسرعة -سعي الفرد إلى القیام باألعمال الصعبة-  موراي

الوصول إلى مستوى مرتفع في أّي مجال من مجاالت  تخطي الفرد لما یقابله من عقبات-اإلمكان

  زیادة تقدیر الذات لدى الفرد-منافسة اآلخرین والتفّوق علیهم-تفّوق الفرد عن ذاته-الحیاة

على الصعاب التي تحول بین  محاولة التغلب-الرغبة في بذل الجهد الموجه نحو أهداف بعینها-  یونغ

  الفرد وأهدافه

محي 

  الدین

ة-تحقیق الذات-العمل الدؤوب-الرغبة في تحقیق إنجازات بارزة-   العزیمة-التحلي بالقوّ

 توتر العمل-المثابرة-الحراك االجتماعي-السلوك مرتبط بقبول المخاطرة-مستوى مرتفع للطموح  هرمانز

  سلوك اإلنجاز.-سلوك التعرف-اختیار الرفیق-المستقبلالتوجه نحو -إدراك الزمن

  

  خالصة: - 

یالحظ على مفهوم الدافعیة لإلنجاز صعوبة التعریف والتحلیل وهذا ما ظهر من خالل 

 االختالف والتفاوت بین تعریفات الباحثین وتحلیالتهم فهي تعریفات افتراضیة.

لإلنجاز بالدراسة والبحث  الدافعیةكما یالحظ كثرة وتنوع األطر النظریة التي تناولت   

 وهذا راجع إلى اختالف المنطلقات الفكریة واإلطار النظري الذي ینتمي كل باحث إلیه 

وٕالى اختالف نظرتهم لإلنسان والسلوك اإلنساني، وٕالى اختالف مبادئ المدراس السیكولوجیة 

 التي ینتمون إلیها.

       كثرة وتنوع العوامل المؤثرة في تكوین الدافعیة لإلنجاز سواء الذاتیة  كما یالحظ أیضاً 

                المتعلقة بالفرد ذاته أو العوامل المحیطة به أسریة كانت أم مدرسیة، وأن هذه العوامل 

 .تسهم في رفع أو خفض مستویات دافعیة اإلنجاز لدیه مجتمعةً أو  منفردةً 



 

 

 

 الفصل الرابع:

  الرضــــا الوظیــفـــي
  تمھید     

  تعریف الرضا الوظیفي -1

 تعقیب على التعریفات السابقة

  المتغیرات المرتبطة بالرضا الوظیفي -2
 أنواع الرضا الوظیفي -3
 أھمیة الرضا الوظیفي -4
 العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي -5
 نظریات الرضا الوظیفي -6

 تعقیب على النظریات السابقة

 نتائج الرضا الوظیفي -1
 قیاس الرضا الوظیفي -2

 خالصة
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  تمهید: - 

 تحقیقهارة الموارد البشریة إلى عتبر الرضا الوظیفي من األهداف العامة التي تسعى إدای     

ع مرور الوقت یشكل كل فرد داخل هذه الوظیفة مو ة الفرد، حیافي الوظیفة جزء مهم  ألن

قد تستمر لمدى الحیاة، األمر وتكوین عالقات و والمعتقدات والمشاعر مجموعة من اآلراء 

 هذا على تحقیق مختلف حاجیاتهو  ،نحو عمله إیجابیاً  اتجاهاً و الذي قد یكون لدیه شعورا ً 

  في  واإلمكانیات المتوفرةالّدافعة للعمل  انفعاالتهرغباته نتیجة التفاعل بین و 

  البیئة المحیطة به.

  من أجل تحقیق  أهم الدوافع التي تجعل الفرد یعمل جاهداً  منالوظیفي  الرضا یعتبر    

لیس بسیط لهذه الدرجة ث عن الرضا لیس باألمر الجدید، و ما هو مطلوب منه ألن الحدی

  .ضبطهتحدیده و إلى الدارسین معقد، مما أدى بالباحثین و و  فهو مفهوم غامض

 ونباحثالتي وضعها ال اتأن نعرض أهم مختلف التعریف في هذا الفصل سنحاولو    

  ه.بعض أدوات قیاسو  إلى جانب عرض أهم النظریات التي فسرته ،المتغیرات المرتبطة بهو 

   تعریف الرضا الوظیفي:- 1

  التعریف اللغوي:-1.1

اإلسالمي،  تراثالبخاصة في قدیم و ن مفهوم الرضا ) إلى أ27، ص 1999یشیر سالمة (   

أن الرضا ثمرة كتابات المسلمین یث أشیر إلیه في القرآن الكریم واألحادیث النبویة الشریفة و ح

  منتهى اإلحسان في العمل وهو من أعلى مقامات المقربین و  ،غایة للحیاةالجهد في الدنیا و 

   .فوز العظیمهو الوالمكافآت، والرضا المتبادل بین الخالق والمخلوق و 

هال، ورضي : رآه له أوارتضاهضد السخط، "هو:  إلیه كما تشیر بعض معاجم اللغةوالرضا 

   .)43، ص 2007فلمان، ( "هأقبل علیعنه: أحبه و 

عكس السخط (رضي) الشيء، ، علیه راضٍ ، مرضاه عنه و ارضوان أو رضىً -رضي-والرضا

  اقتنع به.و  اختارهفیه رضي به و 

  .)120 ، ص1997البستناي، ( ه ما یرضیهأعطایرضى، و (أرض ورضا): جعله 
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  التعریف االصطالحي:-2.1

لقة متع انفعالیةیعتبر الرضا الوظیفي من أكثر المفاهیم غموضا ذلك ألنه حالة   

فبذلك فإن من العسیر تحدید معنى  دراستها بكل موضوعیة،بالمورد البشري یصعب فهمها و 

  كلمة الرضا أو عدم الرضا عن العمل الذي یقوم بالدقة الكافیة.

ضع تعریف شامل لهذین المصطلحین قد سلم معظم الباحثین في هذا الموضوع بصعوبة و و 

ٕان كان ة عن شعوره به في قرارات نفسه، و عدم رضاه عبار والواقع أن رضا الفرد عن عمله و 

كما أن درجة الفرد عن العمل تختلف من فرد إلى آخر، جل بالنسبة للفرد  وصفه. یصعب

نفسه كما قد تختلف من وقت ألخر حسب الظروف التي یعمل فیها الفرد داخل المنشأة أو 

  .)219 ص ،2004 سلطان،( ظروف حیاته

الدراسات التي أدى إلى ظهور المئات من البحوث و لعل غموض هذا المفهوم هو الذي و 

أن الرضا عن العمل متغیر مستقل یؤثر في سلوك العمال  باعتبارتناولت هذا الموضوع 

ع یتأثر بمتغیرات أخرى من جهة أخرى كمغیر تابو  ،، هذا من جهةاالتصالو  كالتغیر

 اتتنوعت التعریفكاألجور والرواتب ونظام المنح، والمكافآت وهیكل السلطة، وبذلك تتعدد و 

  وجاءت على النحو التالي:المتعلقة بالرضا الوظیفي 

   : Hoppek)، 1935تعریف هوبك (- 1

 :من أوائل الباحثین في مجال الرضا عن العمل الوظیفي، حیث عرفه على أنه یعتبر  

  األوضاع البیئیة التي تجعل الموظف راضیا مجموعة من العوامل النفسیة والوظیفیة و "

  .)171 ، ص2002اهللا،الصیرفي  عن( "عن عمله

  ),Locke & Porterلوك وبورتر(تعریف - 2

 الفرد الفرق في إدراك العالقة بین ما یتوقع:" یعّرف لوك وبورتر الرضا الوظیفي بأنهو 

  ، 2000األزرق، عن ( بین ما هو متحصل علیه بالفعلالحصول علیه من وظیفته، و 

  .)123 ص

  :)Morse,1950مورس(تعریف - 3

بین ما یحصل صیلة تفاعل بین ما یریده الفرد و الشعور بالرضا هو ح :"أنهب مورس رفهیعّ و 

  هم الذین یشعرون بأن اإلنتاجیة وٕانتاجیة علیه فعال في موقف معین، فإن أكثر العمال 

  .)180 ، ص2002مشعان، ( "هو سببهم الوحید لإلشباع حاجات لها أهمیة قصوى لهم
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   )Vroom,1964فروم(تعریف - 4

  أن "الرضا الوظیفي هو المدى الذي توفره الوظیفة لشاغلها من نتائج ذات ویرى فروم 

 .(Serpente et Al., 2002, P 23) "قیم إیجابیة، أي أن عبارة ترادف التكافؤ

  :)Louche,1969"لوش(تعریف - 5

  ناتجة من خالل العالقة بین ما یرغب الحصول علیه في العمل  انفعالیةحالة :" یعّرفه بأنه

سیحصل علیه فعال، بمعنى أنها حالة نفسیة ناجمة عن صراع بین ما یرغب به و ما  ماو 

  .(Louche, 2001, P 89)سیحصل فعال علیه 

  ):Stone,1976(ستونتعریف - 6

  أنه "الحالة التي یتكامل فیها الفرد مع وظیفته من خالل طموحه الوظیفي بفعّرفه  ستون أما

  تحقیق أهدافه من خالل وظیفته".ورغباته في التقدم و 

  ):,Herzberg(هرزبرغتعریف - 7

: "الرضا المهني یشیر إلى المشاعر العاطفیة المتصلة هبأن الرضا الوظیفي هرزبیرغیعّرف 

المواضیع في مجال العمل، فأي موضوع ذو قیمة إیجابیة إال سلك سلوك ألهداف و ببعض ا

  .)221شوقي، دون تاریخ ص ( "معین لتحقیقه

  ): 1993طه( تعریف- 8

رضاه عن  :نجاح الفرد في عمله، بحیث یبدو في جانبین أساسیین هما ه:"بأن طهرفه عّ ی

  في هذا رضا المسؤولین والمشرفین علیه في العمل بوجوده عمله وحبه له وسعادته له و 

  .)6 الزهراني، دون تاریخ، ص( "توافقه مع زمالئهالعمل وكفاءاته في إنجازه و 

    ):1993(المشعان تعریف- 9

أن الرضا یرتبط بالنجاح في العمل الذي هو جوهر في حیاة اإلنسان ألنه  المشعانیرى و 

  فیه یجد فرصة كبیرة للتعبیر عن میوله و  ،ذي یعطیه المكانة ویربطه بالمجتمعالمظهر ال

  الرضا عن ظروف العمل تقدیر، و الویتحقق ذلك باإلنجاز و  ،وطموحه قدراتهو  استعداداتهو 

  .)06دون تاریخ، ص  ،الزهراني(الترقیة والعمل ذاته واألجور واإلشراف و 
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  :عبد الحفیظ مقدمتعریف - 10

  . ما أو أداء في عمل الفرد المهني یحقق نجاحیرى عبد الحفیظ مقدم أن الرضا 

معنویة مقارنة لما یتوقعه جراء ما مادیة و ات كفاءفالرضا ینجم عن تقییم الفرد لما یحققه من 

  .)29 ، دون تاریخ، صمقدم(م به من عمل أو ما یبذله من جهة"یقو 

  نذكر ما یلي:لمعلم ا الوظیفي لدىتناولت الرضا  أما من حیث التعریفات التي

  ):Thomas,1978توماس(تعریف - 1

  الرغبة في مساندة الطالب یشمل التعاون داخل المدرسة و  "توماس أن الرضا المهني یرى

  .)07دون تاریخ، ص  ،الزهراني( "المناهجاركة األسرة والمجتمع واإلدارة و مشو 

   ):1993الشیخي( تعریف- 2

ي بیئة المدرسة قدرة المعلم على مدى النجاح ف هو:" الرضا المهني للمعلم أن لشیخيا یرىو 

قدرته على إقامة عالقات منسجمة مع جمیع بالوظیفة التي یشغلها، و  اعتزازهالتي یعمل فیها و 

  ل أو مدیر المدرسة من یتفاعل معهم، سواء كانوا تالمیذ أو أولیاء أمور أو زمالء في العم

  ."غیرهمأو و 

  ):1994(أحمد سریع محمدتعریف - 3

  محصلة العوامل المتعلقة یعمله  :"أن الرضا المهني للمعلم هو أحمد سریع محمدیرى و 

مقبال عن القیام بواجبه، نحو عمله طوال الوقت دون لتي تجعله محبا لمهنة التدریس، و او 

  .ملل أو إكتراث

  :عبد المطلب القریطي تعریف- 4

 استغراقاً و  ً حماساهو أكثر إنتاجیة و  أن المعلم الراضي مهنیاً  عبد المطلب القریطيیرى و  

  زمالئه مع رؤسائه و  كما أنه أكثر تفاعالً  ،في النشاطات المدرسیة أكثر مشاركةً فیه، و 

  .)07الزهراني، دون تاریخ، ص ( هتالمیذو 

   مما سبق ذكره المالحظات التالیة:یظهر  تعقیب على التعریفات السابقة:-

خرون یعتقدون أنه من تقبل الفرد لوظیفته ومن یرى أنه آإشباع الحاجات الفردیة، و  -

أن الرضا الوظیفي  الفرد نحو الوظیفة ومكوناتها، وعلیه یمكن القول اتجاهاتو  انطباعات

  یشمل النقاط التالیة: 
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والقبول عن اإلشباع للحاجات والرغبات التي توفرها الوظیفة وبیئة  االرتیاححالة من  -

  للمنظمة. االنتماءالرغبات نتیجة وٕاشباع الحاجات و  االرتیاحالعمل، وبعبارة أدق حالة 

  غایات الفرد.عن مدى تحقیق الوظیفة لألهداف و  ألفعال اإلیجابیةردود ا -

  الرضا الوظیفي یرتبط بالجودة الداخلیة للحیاة الوظیفیة بصفة عامة. -

  ظروف معینة.متغیرات و  اتجاهشخصي، وٕادراك الرضا الوظیفي حكم  -

  المتغیرات المرتبطة بالرضا الوظیفي: - 2

  فیها یؤثر متغیرات التي یتأثر بها من جهة و الیرتبط الرضا الوظیفي بالعدید من   

  من أهم هذه المتغیرات نذكر: من جهة أخرى، و 

  المیل: -1.2

  الفرد بعمله بحیث یؤدیه بكل  اهتمامالموقف اإلیجابي تجاه المهنة أي  بهالمقصود و 

  .)257، ص 2006ربیع، ( ارتیاح

  الدافعیة: -2.2

لذلك كلما كانت دافعیة العمال قویة نحو تحقیق أهداف  الدوافع هي محركات السلوك، هي

كلما كان محققا لحاجات علیه فإن العمل ذلك مرتبطا لرضا هؤالء العمال و  المؤسسة، كان

  .)17، ص 2006، عوض(دوافعه زاد رضاه عن العمل العامل، و 

  الروح المعنویة: -3.2

هنا یقترب مفهوم یعملون معا لتحقیق نفس الهدف، و  هي ناتج جماعي لتفاعل جماعة األفراد

الروح المعنویة من الروح الجماعیة إذ أنه عندما تكون الروح المعنویة عالیة تؤثر على شعور 

  ).257ص ،2006،عوض( العملكل فرد من أفراد الجماعة بالرضا عن 

  التوافق المهني: -4.2

بین البیئة المهنیة (المادیة الفرد لتحقیق التالؤم بینه و  بهاهو عملیة دینامیكیة مستمرة یقوم 

كل ما یحیط به من آالت، زمالء، ) والتكییف مع ظروف مطالب العمل و واالجتماعیة

  .)17ص  ،2006،عوض( العملظروف فیزیقیة، صاحب 
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   أنواع الرضا الوظیفي:  - 3

   الرضا العام عن العمل:-1.3

یمكننا أن ه ككل، فهل هو راض أو غیر راض، و العام للفرد نحو عمل االتجاهیعرف بأّنه   

التي تكون لدى الفرد تجاه عمله ودرجة تعتبر الرضا عن العمل محصلة مختلف المشاعر 

عن النتائج النهائي لدرجات رضا الفرد عن مختلف الجوانب التي یتصف  الرضا العام تعبر

  بها العمل الذي یشغله. 

   ي:الرضا النوع-2.3

یتضمن هذه الجوانب مثال: ساسة المنظمة، یر إلى رضا الفرد عن جانب عمله و یش  

  .)139، ص 1983، صقر(العالقات مع الزمالء إلشراف، فرصة الترقیة، الرعایة و األجور، ا

  أهمیة الرضا المهني: - 4

  بها  االهتمامیعتبر الرضا الوظیفي من المسائل الهامة التي تستوجب من المؤسسات     

  نظراً والنواحي في العمل و  االتجاهاتمن جمیع النواحي في العمل، لكونه مرتبط بباقي 

حتى على الظواهر األخرى بیة أو لمجانیة على سلوك الفرد و لما یسببه من أثار سل 

  الموجودة على مجال العمل.

  العامل األساسي الذي یضمن بقاء العامل جادا أو مثابرا في عمله  الرضا المهني هوف 

  تأثیر الرضا المهني یظهر جوانب عدیدة لدى األفراد العاملین منها: هنا فإّن أهمیة و ومن 

  النفسیة للفرد، التي تتأثر بدورهما بدرجة رضا الفرد أو عدم الرضا الصحة العضویة و 

  عن وظیفته.

ل الصحة العقلیة فعد وضعیة العمقة قویة بین عدم الرضا المهني و هناك عالقة كذلك عالو 

  فوجود العامل في محیط  .الصحة العقلیة كالتمشو أحد مسببات عق الرضا المهني، 

تكون بذلك حالته والرضا و  االرتیاحمناسبة، یكون على درجة من ووضعیة عمل جّیدة و 

  واالضطرابات. كالتالعقلیة أبعد المش

 االلتزاماتو  االتجاهاتتظهر أهمیة الرضا المهني في درجة تأثیره على مختلف  كما  

 الرتباطالعملیة خصوصا نظرا لعائلة أي الحیاة الشخصیة عموم و األخرى للعامل سواء تجاه ا

قدراته، لنفسه و نظرة الفرد العامل  فيیؤثر كذلك اصل جمیع جوانب الحیاة ببعضها، و تو و 
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 ،1997، قيرز عن أ( رزبرغ بأن الرضا المهني یرفع من الثقة بالنفسذلك ما أكّده الباحث ه

  .)17ص 

 االهتمامنستنتج أن الرضا الوظیفي له أهمیة كبیرة في أي مؤسسة كانت، فالبد من   

 فاالهتمامالنفسیة، صحة العضویة و النواحي التي تربطه بالعمل كالو  االتجاهاتبجمیع 

ذلك في شتى المجاالت سواءا ویرفع وثقته بنفسه و  باالرتیاحت العمل یشعر العامل بوضعیا

  .أو عامالً  أو موظفاً  كان مدیراً 

  العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي: - 5

التي یمكن توقع لوظیفي و متنوعة لتحقیق الرضا اتتدخل وتتشابك عدة عوامل مختلفة و   

عوامل العوامل المرتبطة بیئة العمل و  :تأثیرها على الفرد، فقد قسمها العلماء إلى قسمین هما

  مرتبطة بالفرد نفسه.

  العوامل المرتبطة ببیئة العمل:-1.5

  الحوافز: األجور و -1.1.5

  السعادة، لمادیة ألفراد فإنه یسبب الرضا و عتبر وسیلة مهمة إلشباع الحاجات ات  

  الباحثین، بهذا المجال، ولقد اهتم العدید من العلماء و  .كما أنه جد مهم في حیاة العامل

سوبر و  ستیوارتحیث أجریت دراسات في البلدان الرأسمالیة المتقدمة بالدراسات التي قام بها 

)Stewart &Super,1952 ( وكندالسمیث ) وSmith & Kendall,1963(  

  الرضا ك عالقة طردیة بین مستوى الدخل و إلى جانب دراسات أخرى أشارت إلى أن هنا 

  .)139 ، ص1983، رصق(العكس فكلما زاد الدخل زاد الرضا و عمل عن ال

  فاألجر له دور ال یقتصر على إشباع الحاجات الدنیا، إّنما یعطي الشعور باألمان   

  یرمز إلى المكانة، كما یعتبره البعض كتقدیر المنظمة للمجهودات التي بذلها العامل، و 

ق، التفّو األجر، كرمز النجاح و  اعتبارإلى ل في المنظمة، كما یذهب البعض فعاّ كعنصر و 

ال یجب أن ننظر عنویة، عدیدة ال یجب أن نهملها و م اجتماعیةبالتالي فاألجر له جوانب و 

 أن األجر وسیلة إلشباع الحاجات الفیزیولوجیة فقط اعتبرواالذین وأتباعه و  غهرزبر إلیه نظرة 

  .)143 ، ص1979، صقر(
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  جماعة العمل: -2.1.5

تلعب الجماعة في العمل دور أساسي في تحقیق الرضا أو عدم الرضا الوظیفي، فقد   

تكون هذه الجماعة مصدر منفعة أو مصدر توتر بمعنى أخر، إذا كان التعامل من عمال 

آخرین أثناء العمل یحقق له تبادل للمنافع، كانت جماعة العمل مصدرا لرضا العامل عن 

فر إشباعها لحاجاته للفرد العامل مع مجموعة العمل تو عمله، حیث العالقة اإلیجابیة 

  تحقیق تبادل المنافع بینهما.االجتماعیة و 

ماعة یعیق إشباع حاجاته تكون جالعامل مع اآلخرین یسبب التوتر و أّما إذا كان التفاعل 

  .)186، ص 2000حسین، و عباس (عدم الرضا ، و لالستیالءالعمل مصدرا 

  نمط اإلشراف السائد في العمل: -3.1.5

ؤوسه معظم الدراسات التي أجریت حول نمط اإلشراف التي یتبعه القائد أو الرئیس مع مر 

  .)144، ص 1983 صقر،( عملهمرضا العمل عن إلى وجود عالقة بین النمط و 

وهناك نوعین  من عوامل تحدید الرضا المهني، بالتالي یعتبر نمط اإلشراف عامال أساسیاو 

 أحوال العاملین.ظروف و  االعتباراإلشراف الذي یأخذ بعین -أهما: من اإلشراف و 

 ،السلمي( حالة العاملادة اإلنتاج، دون النظر لوضعیة و اإلشراف الذي یهدف إلى زی-ب
  .)270، ص 1971

  الترقیة:-4.1.5

من وظیفته السابقة سؤولیة أكبر یقصد بالترقیة تقلید الموظف أو العامل وظیفة ذات م  

لفرص الترقیة عالقة وطیدة بالرضا إذ أنها ترتبط بزیادة المرتب و  ودرجة أعلى من درجتها.

المناسبة ، كما أن توفیر الترقیة یعد الفرصة االلتزامو من اإلدارة، بالجهد المبذول  افباعتر 

فرص الترقیة كما یرى فروم أن العامل المحدد ألثر  الرضا الوظیفي،لتنمیة قدرات الترقیة و 

على هذا یجب على أو توقعات الفرد لفرص الترقیة و  هو طموحعلى الرضا الوظیفي و 

  رضا كل عامل طموح انخفضٕاّال هذا الطموح بتوفیر فرص الترقیة و المنظمة إشباع 
  .)147، ص 1983، صقر( 

 الظروف الفیزیقیة: -5.1.5

تقبل في تؤثر ظروف العمل الفردیة من تهویة، إضاءة، رطوبة، حرارة، ضوضاء، نظافة 

معدل الغیاب، یرتفعان في عنها، إذ أن معدل دوران العمل و  رضاهالفرد بیئته العمل و 
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تكیفه مع الظروف المتوفرة في مكان العمل، سیئة، و  األعمال التي تتصف بظروف مادي

الهیئة األفراد میلون إلى جانب الحیاة السعیدة و ون العواقب، فییكون أكثر من الذین ل یتحمل

ر راضیین عن حیاتهم السعداء، في حیاتهم الیومیة، یكونون سعداء في عملهم، أّما لألفراد غی

  العائلیة فعادة ما یتصفون بدرجة من التعاسة التي تالحقهم حتى مكان العمل االجتماعیة و 
  .)200، ص 2002(سلطان،  

  ساعات العمل: -6.1.5

یختلف األفراد في الوقت المفضل للعمل، فمنهم من یفصل العمل نهارا، منهم من   

ذي یحتوي على فترات یفضله لیال، منهم من یمیل للعمل بال انقطاع، منهم یرتاح للنظام ال

لذلك فإن التوزیع ساعات العمل أثر على رضا العامل، فیمكننا أن راحة كثیرة وهكذا و 

العكس كذلك، كما أّنه كلما ه ساعات العمل على الرضا كبیرا و ه بالقدر الذي توفر نفترض أن

  ).140 ، ص1983 ،صقر(بالتالي قل الرضا عن العمل ال وقت العمل كلما زاد اإلجهاد و ط

  محتوى العمل: -7.1.5

التأثیر العام لمجموعة العوامل المرتبطة بطبیعة العمل من خالل تقسیمه  هرزبرغ یؤكد  

  للعوامل المحددة للرضا الوظیفي من العمال: 

  * النوع األول: 

هي العوامل المسؤولة عن الرضا الوظیفي لمجموعة العوامل المتعلقة بطبیعة العمل   

  .اهتمامهوخبراته و العمل مثل: اإلنجاز والمسؤولیة وتنوع مهام ومیوله ومحتوى 

  * النوع الثاني: 

هي العوامل التي ترتبط بمنبع مشاعر ه العوامل العلمیة أو الوقائیة و یطلق علی  

   ،2005 (عكاشة، الترقیةشراف و اإلكاألجور وظروف العمل وجماعة العمل و  االستیاء

  .)121-120 ص ص
  العوامل المرتبطة بالفرد نفسه: -2.5

  : إشباع الحاجات-1.2.5

قد حدد هذه الحاجات لدى الفرد و وٕاشباع العالقة بین الرضا  )1989صقر عاشور(فّسر 

  العالقة في العناصر التالیة:
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  اإلنسان له حاجات تسبب له حاال من التوتر، یزداد ذلك التوتر بزیادة إلحاح الحاجات  -

  في طلب اإلشباع.

  .واختزاله إللحاحهتوجد في بیئة العمل موضوعات یمكنها خفض ذلك التوتر  -

  یعد مصدرا لرضا الفرد. واختزاال إلحاحهكل ما یساعد على خفض حدة التوتر  -

  مستوى رضا الفرد هو مصلحة التفاعل بین إشباعات الفرد لحاجاته في موقف معین،  -

حاول الباحثون تحدید أي من الحاجات یسهم بشكل ى النقص في إشباع تلك الحاجات، و مدو 

  لك الحاجات، الخاصة إلى التقدیر من تة درجة رضا األفراد أعمالهم، و ادفي زی فعّال

على أهمیة إشباع حاجة  )1959(هرزبرغیؤكد و  ،الحاجة إلى تحقیق الذاتو  االستقاللو 

التقدم السلطة كمؤشرات فعالة في رفع درجة الرضا لتقدیر الذات ممثلة في اإلنجاز و ا

  .)122ص  ،2005(عكاشة،  الوظیفي لدى األفراد

  : العمر-2.2.5

رضاهم الوظیفي لیست عالقة خطیة لى أن العالقة بین عمر األفراد و العلماء إ یشیر    

  فاألفراد في بدایة حیاتهم الوظیفیة یكونون متحمسین، . (U)شكل حرف  هي بلبسیطة 

توقعهم عن واقع  اختالفللعمل، ثم ما یلبث ذلك على أن یزول نتیجة  قویةدوافع ولدیهم 

  ذلك التدني في مستوى الرضا حتى ویظل  هم،رضا نخفاضایؤدي إلى و  ، وذلكالعمل

  بذلك فیزداد ،نقطة معینة تأخذ فیها توقعات الفرد الذي یزید ما یحصل علیه من عائد

إّال أن معظم  ،نظر البعضوجهة ل من التفسیر یعدّ  هذهٕان كان و  عن العمل، رضاه 

  رضاهم عن عملهم یبسط العالقة بین عمر األفراد و  ذلك التفسیر الذي الباحثین ال یقبل

د بزیادة بأن درجة الرضا تزی یرونحیث  ،كبدیل العالقة الخطیة فیقدم البعض النموذج في

ال یكون بأن ذلك  فیرى . أما البعض اآلخرالرضا بذلك في العمل فیزداد االندماجالتوافق و 

، 2001، عبد الغاني( الوظیفي ال یزید بعدها الرضاو اإلطالق بل عند حدود عمریة معینة  على

  .)23 ص

 خمسإلى أن الرضا یتضاءل قبل  )1986(االقتصاد عمر أكتوفعلوم الباحث في أشار  وقد

یمكن إرجاع السبب إلى زیادة حاجات العمال النفسیة إلشباعها و  ،سنوات من سن التقاعد

إضافة إلى طول فترة الخدمة، بحیث یزید رضا العامل عن عمله كلما زادت عدد السنوات 

  (Aktouf Omar, 1986, P 65)أعلى تكیفاً و  ومعرفةً  خبرةً  إذ یكتسبمضیها في العمل التي ی
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  : الجنس-3.2.5 

 امرأةً أو  نس الفرد كونه رجالً رغم عدم ثبات عالقة بین ج دویدار أنهیذكر عبد الفتاح     

بین رضاه عن العمل، فإنما نعتمد على درجة التمییز بین كال الجنسین من قبل اإلدارة في و 

التصّورات اته على أساس القیم االجتماعیة و خبر أداء المرأة یقارن بأداء الرجل و العمل، ف

  ا الجانب السلبي في عمل المرأة وهذداء أفضل من المرأة، و الرجل له أالسائدة على أن 

                                            .)47، ص 2003(دویدار، رضاها الوظیفي  فيیؤثر 

  المستوى التعلیمي: -4.2.5

الرضا الوظیفي لألفراد العالقة بین المستوى التعلیمي و  أن الدراسات إلى بعض تشیر    

ن معاییر عالیة لرضاهم المستوى التعلیمي المرتفع یضعو  وفاألفراد ذو  ًا.عكسی شكالً تأخذ 

فینخفض رضاهم ، یصعب مقابلتها في الواقع الفعليمما یزید من توقعاتهم و ، الوظیفي

  .)48، ص 2003دویدار، (الوظیفي 

أهم هذه العوامل  )112، ص 2007(وتلخص بوخلیفة خدیجة نقًال عن نورالدین شنوفي 

  التالي:  للعامل حسب مصدرها في الجدول الرضا الوظیفي فيالمؤثرة 
  ).112، ص 2007بوخلیفة ( ): العوامل المؤثرة في الرضا الوظیفي حسب مصدرها11جدول رقم (

  العوامل المؤثرة على الرضا الوظیفي للعاملین
  عوامل متعلقة 

   بالعامل

  عوامل متعلقة بالبیئة  متعلقة بالمؤسسةعوامل   عوامل متعلقة بالوظیفة

من حیث أداء العامل   من حیث طبیعة تقییم الوظیفة

  لوظیفته 

  عامل السن -

  األقدمیة في العمل-

  نوع الجنس-

  المستوى التعلیمي-

  أهمیة العمل للعامل-

  اتجاهاتهشخصیة العامل و -

  وطموحاته  معتقداته و 

  درجة تكبیر الوظیفة-

  الوظیفةلى السیطرة ع-

  طبیعة الوظیفة-

  القرار اتخاذالمشاركة في -

  المستوى التنظیمي للوظیفة-

  والحوافزالشعور باإلنجاز -

  فرص الترقیة-

  الشعور باألمن الوظیفي-

  العالقات مع اآلخرین-

  مدة توقیت العمل-

  ظروف العمل المادیة-

  أسالیب العمل-

  للعملاإلجراءات القانونیة -

  التكنولوجیا االتصالنظم -

  .واإلشرافأنماط القیادة -

  مدى الرضا العامل -

  عن الحیاة بصفة عامة 

  نظرة المجتمع للموظف.

الدیمغرافي  االنتماء-

  (حضري، ریفي) 

  الجنسیة اختالف-

  البیئة االجتماعیة -

  الثقافیة الداخلیة و 

  الخارجیةو 
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الفرد  رضا هاحققیأهم المظاهر التي  ) نقًال عن شنوفي إلى112، ص 2007وتشیر بوخلیفة (

  كما یلي: هي عن عمله

 مشجعة.كون أدوات العمل موجودة و تأن -2العمل على السرور. یبعثأن -1

 األجر یساوي الجهد المبذول.-4الحضور إلى العمل یؤدي إلى تراك الخیر.-3

 الشعور بتنمیة القدرات أثناء العمل.-6التعاون مع الزمالء في العمل.-5

  أن یعمل مع حجم -8بدون تهدید.شعور باألمن النفسي داخل العمل و ال-7

 أن تكون الظروف الفیزیقیة في العمل مریحة.-9المسؤولیات الممكنة.القدرة المتاحة و 

                                   أن یشعر الفرد بأن العمل هم أحد طرق الترویح عن النفس.-10    

  نظریات الرضا الوظیفي: - 6

 الختالفنظرا ي تناولت تفسیر الرضا الوظیفي، و البحوث التالدراسات و لقد تعددت   

المفسرة والتي نذكر  األطر النظریة تنوعت ،أوجه نظر هؤالء الباحثیننتائج هذه الدراسات و 

   منها ما یلي:

  ):A.Maslow,1954(م ماسلوابراهأل اتنظریة الحاج-1.6

اإلنسانیة، قد وضع  النظریاتمن أكثر رواد  رزكارل روجماسلو و أبراهام یعتبر   

ر المبادئ األساسیة اإلنسانیة، فیه على أكب اعتمدللحاجات عند اإلنسان، حیث  ماسلو هرماً 

  هي: في الرضا، و  هاماً  هي تلعب دوراً و 

  الحاجات الفیزیولوجیة:-1.1.6

  ،العطش، الجنس، التعب، المرضالجوع،  في تتمثل الحاجات الفیزیولوجیة

، الحاجة إلى تحقیق لالحترام، الحاجة االنتماءالحاجة إلى األمن، الحاجة إلى  ثم تتدرج إلى

الحاجات الفیزیولوجیة، ثم إلى الحاجة  وهي حیث أنه یبدأ بالحاجات األساسیة األولیة .الذات

   ق الذاتیتحق إلى حاجةالأخیرا و  الذات قدیرإلى ت ةالحاجفالحاجات االجتماعیة و  إلى األمن،

 (Fabien Fenouillet, 2003, P 87) .  

  : یینترتكز نظریة ماسلو إلى جانبین رئیسو 

  تكون دافعا للعمل.باعها هي التي تؤثر على السلوك و الحاجات التي یتم إش أن-

  تظهر الحاجات األخرى  أحدهماإذا ما تم إشباع  حیث التدرج الهرمي لحاجات العامل-

                            .)322، ص 2001(عبد الغني، التي لم یتم إشباعها 



	 	 الوظیفي ا: الرضرابعالالفصل  	
 

- 112 - 
 

إن العامل یبدأ بالحاجات األساسیة األولیة (الحاجات الفیزیولوجیة، فالحاجة إلى األمن، 

  .)129 ، ص2002سلطان، (تحقیق الذات  ینتهي، حاجات لتقدیر، و االجتماعیةفالحاجات 

   إلخ ...، النومسیة األولى في الهرم مثل األكل والشرباألسایسعى الفرد إلى حاجاته و 

أن  إالّ  ،)322 ، ص2001شریت، (في حالة عدم إشباعها ال یندفع نحو الحاجات الموالیة و 

فردیة، كاألفراد الذین یفصلون مصلحة ما یرونها المثلى  استثناءاتماسلو یعترف بوجود 

البعض الحاجة لتحقیق الذات قبل أي حاجة أخرى، فمع هذه الحاالت الخاصة  كاعتبار

  ، 1997 أرزقي،عن (یصبح التسلسل في الحاجات غیر ثابت، لكن هي حاالت قلیلة جدا 

  ).95ص 
  الحاجة إلى األمن:-2.1.6

تتمثل في الشعور ، تظهر أهمیة الحاجة إلى األمن و بعد إشباع الحاجات الفیزیولوجیة    

  تجنب المخاطر خاطر الصحیة التدهور االجتماعي و بالحمایة من المخاطر المالیة، الم

  غیر المتوقعة.

  :االنتماءالحاجة إلى -3.1.6

تتمثل الحاجات ة و یستمر الرضا العمل من عمله عندما یتم إشباع حاجاته االجتماعی    

العیش في جماعة مناسبة في وجود في رفیق عمل والعمل مع اآلخرین و  باالنتماءالخاصة 

  قبولها.وكسب 

  :االحترامالحاجة إلى -4.1.6

  رین فتحرز الشعور بأّنه مهم بالنسبة لآلخیسعى العامل لكسب التقدیر واالحترام و    

  .اجتماعیة الحصول على مكانةنوع من الثقة بالنفس و 

  الذات:الحاجة إلى تحقیق -5.1.6

المقصود بهذه الحاجة هو أن یختار اإلنسان العمل الذي یالئمه في حدود قدراته    

لحاجة بالنسبة یحاول تحقیق أهدافه في هذا المجال لذا تختلف صیغة هذه ا، و وٕامكانیاته

باع الحاجات األخرى تتحقق هذه الحاجة عن طریق إشحه و مستوى طمو إلمكانیات الفرد و 

  ، والشكل التالي یوضح ذلك:تمثل هذه الحاجة قمة الهرمالتي سبقها و 
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  الحاجة إلى تحقیق الذات                                               

  الحاجة إلى التقدیر

  االنتماءالحاجة إلى 

  واالستقرارالحاجة إلى األمن 

  والعضویة الفیزیولوجیة اتالحاج

  .)58ص ، 2007محمد مسلم، عن (لحاجات ل سلوما  ): هرم14شكل رقم (

  ):E.Locke,1968إشباع القیمة(نظریة - 2.6  

یرى إدوین لوك أن المسببات الرئیسیة للرضا عن العمل هي قدرة ذلك العمل على توفیر 

وأنه كلما استطاع العمل توفیر العائد ذي قیمة للفرد  العوائد ذات القیمة والمنفعة لكل عامل،

  ).74، ص 1981عن الرفاعي، ( كلما كان العامل راضیًا عن عمله

  نظریة المقارنة االجتماعیة: -3.6

بأن األفراد یقارنون أنفسهم باآلخرین في تقسیم  االعتماداألساس في هذه النظریة هو         

فیما یتعلق برضاهم على خالف النظریة السابقة التي تتم المقارنة فیها داخل  لمشاعرهم،

الفرد نفسه، فالمقارنة في هذه النظریة في اإلطار االجتماعي أن بین األفراد، فالفرد یالحظ 

اآلخرین في األعمال المتشابهة، و یستنتج مدى رضاهم عن أعمالهم و بالتالي الفرد یستمد 

فسه باآلخرین على نفس األعمال، و بالتالي نستنتج مما سبق أن الفكرة رضاه من مقارنة ن

التي تبنى على القیم أكثر أهمیة من الفكرة التي تبنى على الحاجات النفسیة أو البیولوجیة، 

بعض المتغیرات لكن الناس جمیعا لهم نفس الحاجات إّال أنهم یختلفون في إعطاء األهمیة ل

   في میدان العمل.

فراد یكونون راضیین حیث یقارنون أنفسهم باآلخرین على نفس األعمال التي یقومون ن األإ

مع األجر الذي یتقاضونه (المكافأة) سیكونون  متكافئاً و  لما كان الجهد المبذول متساویاً بها فك

  .)74، ص 1986الرافعي، عن ( راضیین عن أعمالهم
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  )La théorie ERG* (ERD)* d’Alderfer,1969( ألدفیرنظریة -4.6

فئات ماسلو الخمس فهو یختزل  ،ماسلو عملفي بناء نظریة على أساس  ألدفیر اعتمد     

  هي: إلى ثالث فقط و 

  : )Les besoins d’existence( الوجود إلى اتالحاج-أ

  األمن) األساسیة من (حاجات فیزیولوجیة و تشبه الحاجات 

  .ماسلوعند 

  : )Les besoins de rapports sociaux( االنتماء إلى اتالحاج-ب

  .ماسلوهي تابعة من التعامل االجتماعي لدى و 

  : )Les besoins de développement personnel( النموإلى  اتالحاج-ج

  ).63، ص 1973جرجس، ( تقابل حاجات المستوى األعلى أي رغبة الفرد في تحقیق ذاته

فكرة الهرمیة في ترتیب بأن هذا األخیر ال یهتم ب نظریة ألدفیروالفرق بین نظریة ماسلو و 

بالعمومیة فهما أن هاتین النظریتین تتصفان  الحاجات وتلبیتها وبصفة عامة، یمكننا، القول

 الشرح أكثر من التنبؤ بالسلوك.مناسبتان للوصف و 

 
       

       

  (من إعداد الطالبة). الحاجات عند ألدرفیر نظریة): 15شكل رقم (      
 : )La théorie de l’équité d’Adams,1960( دامسأل العائدنظریة عدالة -5.6

وهومانس  )Jacks,1961(لقد تعددت نظریات العائد منها نظریة جاكس      

)Homans,1961(  أدامسو)Adams,1963( ّأحكاما  أن أكثر هذه النظریات قبوال و ، إال  

عمالها هي عالقة متبادلة، ذي یرى أن العالقة بین المنظمة و ال أدامسهي التي صاغها 

  یعطي فیها العمال مجموعة من المدخالت تتمثل في المستوى التعلیمي للفرد، خبراته 

  المدخالت على عوائد یتحصل من المنظمة مقابل هذه و  .هد الذي یبذله في العملالجو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ERG :Existence,Relatedness and Growth. 

*ERD : Existence, Rapports sociaux et Développement personnel. 

  
 

 
ة إلى الوجودالحاج ة إلى االنتماءالحاج   الحاجة إلى النمو 
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المكانة االجتماعیة، التأمینات الصحیة التي تتمثل في األجر، التقدیر و  أو نواتج

أن العامل یقارن معدل عوائد األخرین إلى مدخالته،  أدمستفترض نظریة و . واالجتماعیة

فإن العامل سیشعر بأنه تم اختالل في التوازن العادل الذي  فإذا زاد أحدهم عن المعدلین،

  ینتج عن مشاعر توتر.

  :)La théorie bi-factorielle de Herzberg,1959( لهرزبرغنظریة العاملین -6.6

رفقه زمالئه في تسع مؤسسات مختلفة في  هرزبرغعن دراسة میدانیة قام بها  انبثقت   

قد كانت لنتائج هذه الدراسة أثر كبیر الضوء على طبیعة الرضا المهني، و أمریكا كي یلقي 

الجدیر بالذكر أن هرزبرغ اعتمد من أجل البرهنة و  .لمشرفین في مختلف میادین العملعلى ا

  )33، ص 1983، صقر(على طریقة األحداث الحرجة 

ألن العوامل المسببة لعدم الرضا حسب نظرة  لنظریة ماسلو، اً امتدادتعتبر هذه النظریة و 

العاملین هي نفسها العوامل التي سماها ماسلو بالعوامل األساسیة، إما العوامل المؤدیة 

  للشعور بالرضا فهي تلك التي صنفها ماسلو في فئة الحاجات العلیا، حیث یرى هیرزبرغ 

هني هي حاجات یمكن بأن الحاجات التي یجب توفرها لكي یشعر العامل بالرضا الم

لوجیة التي الفیزیو األولى على الحاجات الفیزیائیة و تصنیفها في فئتین مختلفتین، تحتوي 

  االجتماعیة یة فتحتوي على الحاجات النفسیة و الحیوان، أما الثانیشترك فیها اإلنسان و 

 استخلصت الباحثون من هذه استنتاجأهم ت التي یختص بها اإلنسان لوحده و أي الحاجا

د المرتفعة تقترن نشاطات األفرا باتجاهاتالدراسة هو التمییز بین عاملین، فالعوامل المرتبطة 

اد المنخفضة تقترن األفر  باتجاهاتالعوامل المرتبطة العمل وسمیت بالعوامل المرضیة و 

                         .)26، ص 2007بوظریفة وآخرون،  عن(سمیت بالعوامل الغیر مرضیة بظروف العمل و 

عن  اختالفتبقى هذه النظریة من بین أهم النظریات المفسرة للرضا المهني فبالرغم من و 

بعضها البعض حول تفسیر الرضا إّال أنها تتفق حول فكرة اعتبار الرضا ظاهرة أحادیة 

ها قد تكون مسببات لعدم الرضا، واستیاء أي أن مسببات الرضا لدى الفرد هي نفس البعد،

من ثم بالرضا فعوائد لین فإن العامل سیشعر بالعدالة و أما إذا تساوى المعد لدى العامل.

العامل على حسب معدل عوائد العمال اآلخرین عن معدل العام ینتج لدیه مشاعر الغبن 

االستیاء لدى لثانیة، تختلفان مشاعر، التوتر و حالة األولى مثل الحالة ابالتالي فإن ال، و والظلم

  .)406، ص 1983، صقر عن(مل وبالتالي عدم الرضا العا
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 ):La théorie z de William Ouchi,1971( ولیام أوشيل )z( نظریة-7.6

حیث اهتم بالجانب اإلنساني العامل الحظ أن قضیة  العالم أوشيقام بتأسیسها        

إنتاجیة العامل لن تحل من خالل بذل المال أو بعملیة التطویر لهذه األمور، ال تكفي دون 

  بفعالیة.ة التعامل مع األفراد العاملین وجعلهم یشعرون بروح الجماعة و معرفة اإلدارة كیفی

  على ثالث أسس:  تقوم هذه النظریة) أن 238، ص 1994ویرى عوید سلطان المشعان (

 یجب توفر جو الثقة داخل المؤسسات بین العاملین.الثقة:  -1

 المهارة في التعامل.أي الدقة ووحدة الذهن و  المهارة:الحذف و  -2

     اجتماعیةتكوین عالقات بك و بالرفیق الذي یعمل بجان االهتمامأي  المودة:األلفة و  -3

                                        الراحة. وهذا یجعل العامل یشعر باألمن و  وصدقات حمیمیة

  

   

    

                      
  ).238، ص 1994المشعان، عن( لولیام أوشي )z(نظریة ): 16( شكل رقم

   :)La théorie de Vroom,1964( لفروم التوقعنظریة -8.6

د من خالل تعتبر نظریة فروم من النظریات الحدیثة في الدوافع، بحیث أنها تع       

إذا أن األفراد  الدافعیة في األداء، تأثیرها فيفي الدوافع، ودراسة الحوافز و  عقالنياالتجاه ال

 العاملون یبذلون الجهود إلنجاز تلك األعمال التي تؤدي إلى النتائج (العوائد) التي یرغبون

القة بموجب هذه النظریة فإّن األداء محصلة أساسیة للعبها، فهي مدخل عقالني للتحفیز و 

  لة هي:والمعادالحوافز (العوائد) المتحققة لذلك اإلنجاز ما بین القابلیة باإلنجاز و 

  

  

  .)112، ص 2009الفریجات، اللوزي،  عن( : معادلة األداء وفق نظریة فروم)17( رقم شكل

  

  

 الحوافز. -
 وظیفة الحیاة. -
 ترقیات. -
 قرارات جماعیة -

 الحذف والمھارة الثقة الرضا  اإلنتاجیة

 القابلیة xالتحفیز األداء = 
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  .)112، ص 2009الفریجات، اللوزي، (نظریة فروم للتوقع  ):18( رقم شكل

  لعالقات التالیة: ا إلى تشیر النظریة) 112، ص 2009(واللوزي ونقًال عن الفریحات 

  اإلنجاز المراد تحقیقه.عالقة بین الجهود المبذولة و  وجود-أ

  العوائد المتحققة من خاللها.عالقة بین اإلنجاز المحققة و  وجود-ب

 تحقیق األهداف  بینتحقیقها) إعطاؤها للفرد و بین المكافأة المراد ( عالقة وجود-ج

 طبیعة ترابطها لتحقیق ة التوقع تؤكد على هذه العالقة و لذا فإن نظریالمراد إنجازها. 

 ) EIVعرفت نظریة فروم بنظریة ( 1968ومنذ أعمال لوك سنة  أهداف المنظمة.

 نسبة إلى )VIEأو نظریة( )Expectation,Instrumentality and valence(إلى نسبة 

)Valence-Instrumentalité-Expectation( ) ولذلك عرفت بنظریة التوقعThéorie des attentes ( 

  ). Théorie de l’expectationأو(

  ): La théorie de Lawler,1973لولر (لالتعارض نظریة -9.6 

هو تحدید درجة رضا الفرد عن عمله مقارنة بما یحصل علیه مقابل ذلك  أساس هذه النظریة

  فإذا كان توقع العامل یتعارض مع ما حصل علیه فال یكون هناك رضا عن العمل.العمل. 

ویرى لولر أن العملیات النفسیة التي تحدد رضا الرفد في وظیفته هي تقریبا واحدة وذات 

اإلشراف والرضا عن العمل، ومن مؤشرات الرضا عن العمل إدراك  ثالثة أبعاد هي: الراتب،

  ).139، ص 1983عن صقر، (أهمیة اآلخرین لخصائص العمل 

  La théorie d’ Hackman et Oldham)هام (دخصائص المهنة لهكمان وأو نظریة - 10.6

  تؤكد هذه النظریة على دور جوانب الوظیفة في التأثیر في دافعیة العامل حیث یشعر 

  أن عمله له معنى ولكي یكون للعمل معنى البد من توفر خصائص أساسیة هي:

  ). 124، ص 2015عن ونوغي، (

 التوقع "ب" التوقع "أ"

  جھد الفرد
 

  اإلنجاز 
 

  المكافأة 
 

  تحقیق الھدف
 

 التوقع "ج"
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من حیث أن العمال ینظمون إلى مهن یتطلب أداؤها قدرات ومهارات  :تنوع المهارات-أ

  متباینة ومتعددة ولها معنى وتثیر مشاعر التحدي.

: ویقصد به إلى حد تسمح المهنة بإنجاز واجب معین من بدایته هویة الواجب وتكامله-ب

  إلى نهایته. فعمال بحاجة إلى رؤیة ما أنتجته جهودهم.

  (الزمالء) ومعناه إلى أّي مدى تؤثر الوظیفة في اآلخرین داخل المؤسسة :أهمیة الواجب-ج

  أو خارجها(المستهلكین).

: ومعناه إلى أّي حد تعطي الوظیفة للعامل الحریة في تقریر توقیف إنجاز االستقالبیة- د

  الواجبات المرتبطة بعمله وكیفیة إنجازها.

فة للعمال فرصة الحصول على معلومات : ومعناه إلى أّي حد توفر الوظیمعرفة النتائج- ه

مباشرة على مستوى أدائهم. فالتغذیة الراجعة هي معرفة نتائج ما یبذله الفرد من مجهود في 

  وظیفته.

 

  (من إعداد الطالبة). دهامللهكمان وأو  نظریة خصائص المهنة): 19شكل رقم (
  ):La théorie d’accomplissement de Mcclellandكلیالند (ااإلنجاز لمنظریة - 11.6

یرى دافید ماكلیالند أن األنواع المختلفة للدوافع هي التي تحّفز األفراد إلى العمل، وما یؤثر 

حیث توجد ثالث حاجات رئیسیة تختص بدافعیة  ،في دافعیة العامل تختلف من فرد آلخر

  ) هي: 37، ص 2001، شحاتة وآخرینعن (الفرد 

  : التحصیل واإلنجاز الحاجة إلى-أ

تشیر الدراسات إلى أن األفراد الذین یتمتعون بقدر كبیر من الحاجات لإلنجاز یحصلون 

  على نجاح في العمل.

  : الحاجة إلى السلطة-ب

  إن األفراد الذین لهم في عملهم حاجة كبیرة لممارسة السلطة والنفوذ، فإنهم ینجحون 

  في األعمال المتضمنة توجیه نشاط اآلخرین.

  

   
 

 معرفة النتائج

 

 ھویة الواجب

 

 أھمیة الواجب

 

 االستقاللیة

 

 تنوع المھارات
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  : الحاجة إلى االنتماء-ج

یحتاج الفرد إلى إقامة عالقات شخصیة أثناء العمل، ویفضلون التعاون فیه لیكون محبوبا 

 لدى اآلخرین.

 

 

  
   (من إعداد الطالبة). لماكلیالند نظریة اإلنجاز): 20شكل رقم (

  ): La théorie des besoins de Porterالحاجات لبورتر (نظریة - 12.6

  الفیزیولوجیة عند أعاد بورتر النظر في ترتیب أولویة الحاجات واستبدل الحاجات      

  وأضاف الحاجة أساسیة في أسفل الهرم عند بورتر، ماسلو بالحاجة إلى األمن كحاجة 

  إلى االستقالل في الهرم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  .)55، ص 1996، شاویش( الحاجات لبورترهرم ): 21( رقم شكل

  ):La théorie de Bussing,1992بویسونج (نظریة - 13.6

   :تشیر هذه النظریة إلى أن الرضا عن العمل أو عدم الرضا عنه ینشأ من أربعة متغیرات

  المقارنة بین الوضعیة الحالیة للعمل وطموحات الفرد.-1

  درجة الضبط المدرك من قبل الفرد لوضعیة العمل.-2

   

  التحصیلالحاجة إلى 
 واإلنجاز

 الحاجة إلى السلطة

 

 الحاجة إلى االنتماء

 الحاجة إلى تحقیق الذات (تحقیق الطموح الشخصي)

 )الرقابة الداخلیة الذاتیة وتحمل المسؤولیة( االستقاللیةالحاجة إلى 

 )الشعور بتقدیر اآلخرین( التقدیر واالحترامالحاجة إلى 

  إتاحة الفرصة لالنضمام إلى عضویة جماعة )( العضویةالحاجة إلى 

 الحاجة إلى تحقیق الذات (تحقیق الطموح الشخصي)
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  الذات).شعور بفاعلیة (التغیرات التي تحدث في مستوى طموحات األفراد -3

 یجیات الفرد الیجاد حلول لمشكالت تواجهه.تاسترا-4

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  بویسونج (من إعداد الطالبة). متغیرات الرضا الوظیفي وفق نظریة): 22( رقم شكل

                    تعقیب على النظریات السابقة:- 

بشكل كبیر على  اعتمدتالتي الرضا الوظیفي و  أهم النظریات التي تعالج عرضمن خالل 

هذه وجمیع تفسیر الدوافع بأنها معبرة عن حاجات اإلنسان المختلفة التي تتطلب من إشباعها 

بكة ال تستطیع متشاظیفي، كما أن هناك عوامل معقدة و الحاالت أو بعضها یحقق الرضا الو 

 نجاحها ال یعنينظریة على مجتمع و التحلیل مما یدل على أن تطبیق إخضاعها للدراسة و 

لكن یكمن دراسة كل مجتمع حسب ما یتالءم مع السیئة بالضرورة نجاحها في مجتمع أخر و 

ببعض النظریات الجیدة التي تناولت موضوع الرضا  االسترشادالمراد دراستها من خاللها 

  الوظیفي.

  نتائج الرضا الوظیفي:- 7

  معدل دوران العمل:الرضا عن العمل و -1.7

  أظهرت الدراسات بدرجة متفاوتة أن هناك عالقة سلبیة بین الرضا عن العمل        

   االنخفاضدوران العمل، بمعنى أنه كلما أرتفع الرضا الوظیفي یمیل دوران العمل إلى و 

 تركه له.  احتمالأي كلما زاد رضا الفرد عن عمله أقل 

  

 

 
 

 

 المقارنة بین الوضعیة الحالیة للعمل وطموحات الفرد

 درجة الضبط المدرك من قبل الفرد لوضعیة العمل

 التغیرات التي تحدث في مستوى طموحات األفراد

 حلول لمشكالت تواجهه استراتیجیات الفرد الیجاد
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  معدل الغیاب: الرضا العمل و -2.7

 بمحدداتهنوع قراره مرتبط لعمل، و إلى الموقع ا الذهابكل یوم یتخذ فیه العامل قرار       

إلى العمل، فإن كانت له فرص  الذهابإذا قّرر عدم ف .هي الفرص البدیلة المتاحة لهو 

  صحیح إذا كان العامل یحصل على درجة من الرضا أثناء والعكس معنویة فسوف یتغیب 

  .)206ص  ،2002، سلطان( 

  معدل الغیاب: الرضا عن العمل و -3.7

  هناك الروح المعنویة و  انخفاضإن ظاهرة الغیاب إّنما هي دلیل حي على         

  نات مكّو ّنها على عدم التوافق مع العمل و دراسات أثبتت وجود هذه العالقة بین اإلثنین، كما أ

  وجد في إحدى الدراسات التي أجریت على الغیاب كمظهر لعدم الرضا أن  قدو بیئة العمل. 

  للعمال الذین تغیبوا أكثر  % 5هناك فروق كبیرة بین أربعة أقسام في ظاهرة الغیاب فیه 

  في األقسام الثالثة  % 35و % 26من مرة في الشهر، بینما كانت النسبة تتراوح بین 

  .)63، ص 2006 عوض،(من مّرة في الشهر ذلك بالنسبة للغیاب أكثر و األخرى 

  معّدل اإلصابات:الرضا عن العمل و -4.7

جزئي عن عدم رضا الفرد عن عمله هي تغییر واإلصابات إن الحوادث الصناعیة      

معدالت الحوادث القة سلبیة بین الرضا عن العمل و ع افتراضعلى هذا یمیل الباحثون إلى و 

الظاهرة بأن العامل الذي ال یشعر بدرجة عالیة من  تفسر ضدهفي العمل، و واإلصابات 

أّیا كان التفسیر فإن البحوث تدل على وجود ن عمله، تجده أقرب إلى اإلصابة و الرضا ع

بین درجة الشعور بالرضا عن العمل         و واإلصابات تلك العالقة الّسلبیة بین نسبة الحوادث 
 .)205، ص 2002 سلطان،(

  معّدل أداء العمل: و  الرضا عن العمل-5.7

للكثیر من أعمال البحث  مهماً  األداء موضوعاً انت العالقة الفعلیة بین الرضا و لقد ك      

   ،إلى األداء یفضيالعلماء، أن الّرضا والجدل على مّر السنین، ویعتقد بعض المدیرین و 

األداء یسّبب الرضا بعبارة أخرى أن العامل الّسعید بعمله عامل منتج بینما یرى آخرون أن و 

هناك آخرون یعتقدون وق على الرضا من أدائه الجّید، و حیث یحصل العامل ذو األداء المتف

بذلك یكون من األكثر إنتاجیة یصبح أكثر رضا، و العامل أن العامل الراضي أكثر إنتاجیة و 
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الرضا و  لك فالحقیقة السائدة أن األداءمع ذفة تامة، و العسیر معرفة العالقة بینهما معر 

  .)206، ص 2002، سلطان( بعالقة قّویة فیما بینهما انیمتاز 

  قیاس الرضا المهني: - 8

یعد الرضا المهني عامال مهما یتم قیاسه من حیث ألخر من طرف مختلف       

 تعزیز سعادتهم بالعمل بغیبة ضمان أكبرتعطي أهمیة كبیرة لراحة العمال و المؤسسات حیث 

نوعین رئیسیین لقیاس مستوى الرضا  االعتمادغالبا ما یتم قدر من التوافق المهني لدیهم، و 

الحراك اس الرضا من خالل نسبتي الغیاب و لدى العامل بحیث أّن أوّلها یقوم على أساس قی

أحاسیس  استجابةعلى مقیاس ذاتیة  االعتمادالمهني (ترك العمل) أّما الثاني فیقتضي 

   ،2007ظریفة و آخرون، بو (مشاعر العمال لمختلف ما یوفر العمل إلشباع حاجیاتهم و 

  .)63ص 

  : الوظیفي المقاییس الموضوعیة للرضا-1.8

  مستوى رضا العاملین ترك الخدمة مؤشرات على و  التغیب ي الغیابیعتبر متغیر         

  یمكن أن تعرض كیفیة قیاس كل واحد منهما: و  ؤسسةفي الم

  الغیاب: -أ

یعكس مستوى رضا عادة ما ینظر إلى نسبة غیاب العامل عن عمله كمؤشر موضوعي 

لعامل كما هو تجدر اإلشارة إلى أن هناك حاالت خارجیة عن نطاق االعامل عن عمله و 

غیرها من األسباب التي دث معینة أو ظروف عائلیة طارئة و یسبب حواالحال عند المرضى و 

  )64 ، ص2007آخرون، ظریفة و بو (عالقة بها بالرضا عن العمل  قد ال تعكس بالضرورة أي

  قد اقترحت وزارة العمل األمریكیة حساب معدل الغیاب وفق المعادلة التالیة: و 
  مجموع أیام الغیاب للعمال                                      

  100 ×                                   معینة =  معّدل الغیاب خالل فترة 

 أیام العمل xمتوسط عدد العمال                                    
  ).64، ص 2007معّدل غیاب العامل خالل فترة معینة (عن بوظریفة وآخرین، ): 23( رقم شكل

یكون الهدف  وعادة ماتجدر اإلشارة إلى أنه یمكن حساب معدل الغیاب بالنسبة ألي فترة، و 

 وحتى بینمن ذلك إجراء مقارنة من مختلف أقسام المؤسسة عبرة الفترات الزمنیة المختلفة 

 ، األمر الذي قد یسمح بالوقوف على مختلف مستویات الرضا لدى العمال.وغیرهاالمؤسسة 
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  ترك الخدمة: -ب

عمل أخر  ى البحث عنیمكن أن نالحظ أن الموظفین غیر الراضیین یلجئون عادة إل     

 (Muchinsky,1979)موشنسكي إلطار قام في هذا ایرضي قیمهم وحاجاتهم الخاصة، و 

  ترك الخدمة، حیث تبین له وجود ات سابقة عن العالقة بین الرضا و بتفحص عدة دراس

  عالقة نسبیة بین المتغیرین، فالعامل الذي یجب عمله ال یغادر منصب عمله كما أشار 

  بوظریفة  عن(إلى أن هناك عّدة عوامل تتوسط تلك العالقة من أهّمها الظروف االقتصادیة 

  )69، ص 2007، آخرینو

حاالت إنهاء العمل بالمؤسسة كدلیل یعكس مستوى الرضا لدى أفراد  اعتباریمكن و 

  والئه للمؤسسة و  ارتباطهفته كمؤشر یدل على مدى المؤسسة، إذ ینظر إلى بقاء الفرد بوظی

  عادة ما یحسب معّدل ترك الخدمة وفقا للمعادلة التالیة: و 
  عدد حاالت إنهاء المهام                                         

  100 ×                                               معّدل ترك الخدمة خالل مدة معینة =

  المجموع الكلي للعمال في منتصف الفترة                                       
  ).64، ص 2007معینة (عن بوظریفة وآخرین،  مدةخالل  ترك الخدمةمعّدل ): 24( رقم شكل

  هذه البیانات ترك الخدمة التي یمكن الحصول علیها قد تكون ذات فائدة كبیرة لإلدارة و 

  عدم الرضا.مواقع الرضا و مجاالت و تفید في التعرف على و 

  المقاییس الذاتیة للّرضا: -2.8

 استبیاناتنعتمد لقیاس الرضا عن العمل على بعض الطرق بحیث تقدم على شكل       

تتعرض فیما یلي ألهم الخطوات و  للعمال حیث تقیس كل طریقة الرضا بإتباع مجموعة من

  هذه الطرق: 

  :(Thurstone)طریقة الفواصل المتساویة ظاهریا لثورستون -أ

عبارات یدور محتواها حول بعض صفات العمل  اختیارتقوم هذه الطریقة على أساس       

 أو األهداف التي یحققها العامل من عمله، لتعرض هذه العبارات على مجموعة من الحكام

بالعبارات التي  االحتفاظالعبارات متباینة و ولیتم إلغاء ٕاعطاءها درجة معینة لغرض تقییمها و 

یؤخذ التقییم لمختلف العبارات كدلیل على أي ذات التباین المتوسط و  ختیاراالوقع علیها 

  .)412، ص 1983، صقر عن(درجة الرضا المشار إلیها 
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علیه، به دون إطالع المفحوص  االحتفاظإلى أن تقییم الحكام للعبارات یتم  اإلشارة وتجدر

نة بل یطلب من هذا األخیر أن یدلي فقط بموافقته أو معارضته لكل عبارة من العبارات المكّو 

اإلشراف التي تتعلق بعنصر معین كاألجر و  للمقیاس كما أنه یمكن جمع درجات العبارات

   ،1983صقر عاشور،  عن( العامل من أجل حساب مستوى الرضا الخاص بهذا
  .)412 ص
  ):Likertللیكرت(طریقة التدرج التجمیعي -ب

مجموعة  اختیارتختلف طریقة لیكرت عن طریقة ترستون في كونها تقتصر على           

 اختیارالتي لها صلة بخصائص العمل حیث یطلب من المفحوص  اإلیجابیةمن العبارات 

درجة موافقة أو عدمها على مدى سلم تنقیط یتكون من خمس مستویات تتراوح ما بین 

المفحوص على كل عبارة وفق سلم  وتنقط إجاباتالموافقة القصوى إلى المعارضة الشدیدة 

  األخیر درجة مستوى الرضا العام لدى العامل.  وتحسب في 5- 1نقاط یتحصل بین 

  
       ال أوافق أبدا       ال أوافق        غیر متأكد         أوافق        أوافق جدا      
قویة  ارتباطبالعبارات التي لها  االحتفاظیتم الحصول على الشكل للمقیاس عن طریق و 

بالذكر هنا هو أن والجدیر  .العبارات وتحذف باقيبالدرجة الكلیة لمجموع عبارات المقیاس 

   :تورد فیما یلي مثال یحتوي على عبارة سلبیةیجب أن تقیس العبارات األخرى، و  كل عبارة

  "كثیرا ما أشعر بالشؤم في عملي"  
  غیر موافق بشدة.- غیر موافق- غیر متأكد-موافق –موافق جدا 

  ، 3، غیر متأكد=2، موافق=1موافق جدا=یكون تنقیط هذه العبارة على النحو التالي: (و 

  .)5غیر موافق جدا=  ،4غیر موافق= 

 :(FLANAGAN)قان نلوقائع الحرجة فال طریقة ا-ج

األداء ویم وهي تستعمل لقیاس سلوك العمل وتق 1954عام  قاننفالهذه الطریقة طرحها     

هي تقوم على طرح سؤالین لقیاس الرضا وعدم الرضا عن العمل و  هرزبرغحیث استخدمها 

 .مشاعرهم نحو العملحاولة قیاس على المفحوص من أجل م
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  : (MSQ)لقیاس الرضا  مینیسوتا األمریكیةطریقة قائمة استقصاء جامعة - د

  هي عبارة عن مجموعة الطرق المختلفة المستعملة لقیاس الرضا المصممة و     

هي تقوم على ا بالوالیات المتحدة األمریكیة و مجموعة من أساتذة جامعة میسوت قبلمن 

  أساس أن األفراد یكملون معدل القیاس إلى الحد الذي یكّونون فیه إّما راضیین أو 

 محتوى العملانب مختلفة من عمله كاألجر وفرص الترقي واإلشراف و غیر راضیین عن جو 
  .)206، ص 2002، (سلطان

  :االستبیاناتطریقة - ه

هي عبارة عن الهدف المسیطر، و وحسب حسب موضوع وقوع البحث،  االستبیانات تقدم     

أنها تمنح  االستبیاناتمن مزایا هذه من العمال اإلجابة علیها، و  مجموعة من األسئلة یطلب

تسمح بقیاس الرضا في كل  للعمال حریة اإلجابة على األسئلة بدون تردد أو عجلة، كما أنها

من مقارنة وضعها بأوضاع تمكن المنظمة نة الرضا بین األقسام المختلفة و مقار منظمة و 

  .)307، ص 2006، (ملحم المنظمات األخرى التي تمارس نفس النشاط

مرتبطة بالعمل نفسه وبیانات وحقائق یعتبر أداة مالئمة للحصول على معلومات  فاالستبیان

  مدى صحتها. الفرضیات و  اختبارمدى رضاه عن عمله كما أن له أهمیة كبیرة في و 

  خالصة: - 

في نفسیة العامل حیث نال  مهماً  یلعب دوراً  الوظیفيلرضا ا أن مما سبقنستخلص       

تعریفاته المفاهیمیة ما أدى إلى تعدد  االختصاصاتالعدید من الباحثین في مختلف  اهتمام

مادیة تولد لدى العامل الشعور بأن عمله و نفسیة نتیجة لظروف وعوامل بیئیة و  وأطره النظریة

ظریات التي السیر الحسن للمؤسسة كما ظهرت العدید من الناع المرغوب و قد حقق له اإلشب

ومنها من اهتمت  قامت بتفسیره فمنها من ركزت على حاجات العاملتناولت هذا الموضوع و 

ذلك حسب هدف دراسات تنوعت وسائل قیاس الرضا و الوبتعدد هذه النظریات و  بفوائد العمل.

  .حسب المیدان الذي یجري فیهو البحث 

الكثیر من الباحثین لما یترب عنه من نتائج داخل  اهتمامن موضوع الرضا الوظیفي جلب إ

ج قد بین الكثیر من المختصین أن شعور الموظف بعدم الرضا یترتب علیه نتائو  المنظمات،

  للمنظمة من جهة أخرى كالغیاب سلبیة بالنسبة للعامل من جهة و 

  .ترك الوظیفةو  غیر المبّرر
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 تمهید :-

 یعوضه أيیعد المعلم أحد أهم األبعاد الرئیسیة في العملیة التعلیمیة فدوى الجوهري ال        

عنصر أخر في هذه العملیة سواء كان ذلك إدارة المدرسة ذاتها أو الكتاب المدرسي أو المنهج 

 وهو الذيدورها، الدراسي أو أي وسیلة تعلیمیة حدیثة، فالمعلم هو الذي یعطي لكل هذه العناصر 

أن وضع المعلم بأمس الحاجة إلى كثیر  وال شكیساعدهم على تحقیق األهداف المرغوب لها 

لیتماشى مع أدواره الجدیدة. كل هذه  والدورات التكوینیةالوسائل  والتدریب وكذا عدیداإلعداد 

 وفي مدىلتالمیذ الدراسي ل لمستوى التحصیتأثیرها المباشر في  وتأهیله بسببالضروریات للمعلم 

الجیل المستقبل الذي یخدم الوطن  وفي بناء، وینتمي إلیهاتطور مستوى المدرسة التي یعمل فیها 

  . وینهض به

 مفهوم المعلم: -1

   :المفهوم اللغوي- 1.1     

، یعلم غیره، الصیغة جعلها یتعلمها منه فالمعلم من كانت مهنته التعلیم م تعلیماً علّ م، یُ من الفعل علّ 

 .)485القاموس المدرسي، ص (

  :المفهوم االصطالحي-2.1

جماعة من الباحثین،  ( دروسا یلقيیقدم و  هو الشخص الذي یقوم بفعل التدریس ویمارسه أي- 

  ).16، ص1991

  تعریف تركي رابح:-1.2.1

یذ یعتبر مصدر "إن المعلم بحكم مركزه بالنسبة للتالم: یعّرف رابح تركي المعلم كما یلي 

المعرفة، كذلك أكسبه في نظره، فهو موجه ومرشد ومانح للعلم و رجعها األول ماألساسي و المعرفة 

  ).466، ص 1990 تركي،(موقفه هذا قوة ال یستهان بها في التأثیر على التالمیذ" 

  محمد الطیب العلوي:  تعریف-2.2.1

الذي  فهو ذلك الشخص ذلك الجندي المجهول،المّعلم بأنه: " محمد الطّیب العلويیعّرف و 

العلوي، ( "كریمةیعلق علیه اآلباء والمجتمع اآلمال في تربیة األطفال وٕاعدادهم لحیاة شریفة و 

  .)17، ص1982
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  تعریف مصطفى زیدان:-3.2.1

"العمود الفقري في انجاز العملیة التربویة وصیاغة  مصطفى زیدان المّعلم بأنه:یعّرف و 

للمتعلمین، فلذا علیه أن یكون مرشدا ومصلحا اجتماعیا ولیس معلما محتویاتها بشكل مناسب 

في فحسب ألن التربیة السلیمة ال تقتصر على حشو األذهان بالمعلومات أثر المعارف فحسب بل 

  ).64، ص 1981زیدان، ( تكوین االتجاهات وقیم سویة"

  :عبد الحفیظ سالمةتعریف -4.2.1

أن له دور أساسي اإلشراف كما بأنه:" القائم على التنظیم و عبد الحفیظ سالمة المّعلم یعّرف و 

تحسینه، فهو یربي الشخصیة رفة التي تؤدي إلى زیادة النمو وتعدیل السلوك و المعفي نقل الخبرة و 

  .)09، ص 2002(سالمة،  "اإلنسانیة

  :  وآخرونمحمود المسعودي  تعریف-5.2.1

  التعلیمي، في الموقف  العنصر األساسي" محمود المسعودي وزمالؤه المّعلم بأنه ویرى

  ل التجاهاتهم، المشكّ لمهیمن على مناخ الفصل الدراسي والمحرك لدوافع التالمیذ و هو او 

  .المودةوهو المثیر لدواعي االبتهاج والحماسة والتسامح واأللفة و 

  تعقیب على التعریفات السابقة:- 

لعملیة ریف أن المعلم هو محور ااعلى ما سبق، یمكن أن نستخلص من هذه التعبناءا 

شخصیتهم اإلنسانیة على الحماس والتسامح  تربیةو  التعلیمیة فهو المشكل التجاهات التالمیذ

التراث الثقافي ه الدور األساسي في نقل الخبرة والمعرفة و من جهة أخرى لوالمودة من جهة و  األلفةو 

  درب وُملقن وُمرشد وُموجه وُمرٍب.مُ و درس فهو إذن مُ 

 الواجب توافرها في المعلم: والمهارات الخصائص -2

  مهارات المعلم:-2-1

البرامج والكتب و المرافق ملیة التعلیمیة، فأفضل األبنیة و الحجر األساسي في الع یعد المعلم

لتعلیمیة تعد تفاعل المدرسیة ال یحقق كامل أهدافها إن لم یكن المعلم فعاال، ألن مجمل العملیة ا

 تلعب دوراً  مهاراتهكون أن المعلم عنصر أساسي في العملیة التعلیمیة فان ، والمتعلمبین المعلم 

إلى  مهاراتهذه ال )17-16، ص 2005( السفاسفة. ویصنف عبد الرحمان في فعالیة هذه العملیة هاماً 

  ثالثة مهارات هي:
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  المهارات اإلنسانیة:- 2-1-1

الوجه المرح وروح الدعایة والمظهر الالئق و  حسن الخلق، االتزان، تتمثل هذه المهارات في

ٕالى جانب لهم، و  جیداً  مستمعاً وأفعاله و  في أقواله المبتسم، وأن یكون المعلم قدوة حسنة لتالمیذه

   .یشجع للمشاركةومرن و  یتوقع األسئلةوواثقًا باآلخرین و  أن یكون صبوراً  فعلیهذلك 

  المهارات التنظیمیة:- 2-1-2

  یعد المواد التعلیمیة الالزمة  أنعلى التخطیط المسبق، و  ن قادراً على المعلم أن یكو 

  المجموعات األفراد و ذلك في آن یستوعب أسالیب التعامل مع وأن یمتلك مهارة إدارة الوقت و 

على مواصلة إشغال المتعلمین بالمهمة، إضافة إلى ذلك فان على المعلم أن یكون  یكون قادراً و 

  أن یتابع ما یستجد فیها.لطرائق التدریس المختلفة و  أن یكون متفهماً و في جمیع الجوانب  منظماً 

  :المادة المدّرسة معرفة محتوى- 2-1-3

على إعطاء  قادراً لتالمیذه، و  المادة التعلیمیة على شرح محتوى على المعلم أن یكون قادراً 

 المادة التعلیمیة.أن یستوعب على أن یجد معنى شخصیا للمحتوى و قادرا وواقعیة، و  أمثلة محسوسة

 

 

 

 

  

  
 

  

  
  من إعداد الطالبة).(السفاسفة  الرحمان) مهارات المعلم وفق عبد 25(شكل رقم 

) 1985فقد صنف عبد المجید النشواتي ( )17- 16 ص ، ص2005( السفاسفةونقًال عن 

 خصائص المعلم إلى نوعین هما:

  

  

  

  

 معلملل مھارات

 

 لدراسیةمحتوى المادة امعرفة 

 

 المھارات اإلنسانیة

 

 المھارات التنظیمیة
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   والتي تتمثل في:الخصائص المعرفیة: -2-2-1

  : المهني للمعلمو  اإلعداد األكادیمي- أ

المتفوق في میدان بشكل جّید، و  مهنیاً وتربویًا وبیداغوجیًا و  أكادیمیاً  المعلم المعد إعداداً إن 

  من المعلم األقل إعدادًا. قاً تفّو و  عالیةصه یعد أكثر فتخّص 

   واهتماماته: اتساع المعرفة- ب

  اهتمامات قویة وواسعة في المسائل االجتماعیة  الذي یمتلك إن المعلم األكثر فعالیة هو

  معرفته المسائل من الذكاء اللفظي و  أعلىم مستوى الفنیة باإلضافة إلى امتالكهواألدبیة و 

 صه.عالقة بمیدان تخّص  االمیادین األخرى التي لهو  صهالتي تقع خارج تخّص 

   تالمیذه: لدىالمعلومات المتوافرة - ج

إن معرفة المعلم خصائص تالمیذه من حیث قدراتهم المعرفیة ومستویات نموه وتحصیلهم، 

   ،وخلفیة أسرتهم االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وكذلك معرفة اتجاهاتهم ومیولهم وقیمهم

  هذه األمور ستجعله أكثر فعالیة في تواصله وتعامله معهم، كما تساعد تالمیذه  كل

  على تكوین اتجاهات ایجابیة نحوه ونحو مادته الدراسیة ونحو المدرسة ككل.

  : المنظمات المتقدمة- د

  إن المعلم الفعال یقوم بتزوید تالمیذه بالمنظمات المتقدمة والتي هي عبارة عن مراجعات 

ات أو قراءات قصیرة عامة یكون التالمیذ على ألفة بها أكثر من ألفتهم بالمادة أو معلوم

التعلیمیة األكثر تعقیدًا أو تحدیدًا، وبذلك یتمكن التالمیذ من ربط المعلومة الجدیدة بالمعلومة 

 القدیمة التي تحویها المادة.

 

 

 

 

 
 

  من إعداد الطالبة).( عبد المجید النشواتي وفق المعرفیة لمعلما) خصائص 26(شكل رقم 

  

  

 المعرفیة  المعلم خصائص

 اإلعداد األكادیمي والمھني

  المنظمات المتقدمة

 التالمیذالمعلومات المتوافرة لدى 

 اتساع المعرفة واالھتمامات
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تتمثل أهم  )18- 17، ص ص 2005(السفاسفة : ونقًال عن الخصائص الشخصیة-2-2-2

  الخصائص الشخصیة ذات العالقة بالتعلیم الناجح كما یلي:

  المودة:االتزان والدفء و - أ

الدفء ین متصفین باالتزان االنفعالي، والتعاطف و إن التالمیذ الذین یدرسون عند معلم 

الصحة النفسیة أعلى من المستوى الذي یظهره هرون مستوى من األمن االنفعالي و والمودة یظ

 عدم االتزان.میذ المعلمین المنتمین بالتوتر و تال

   الحماس:- ب

في فعالیة تشیر بعض الدالئل إلى أن مستوى حماس المعلم في أداء مهنته التعلیمیة یؤثر 

قد بین بعض الدراسات عن وجود ارتباط ایجابي بین حماس المعلم التعلم عند التالمیذ و 

  وتحصیل تالمیذه.

   اإلنسانیة:- ج

المعلم الفعال هو المعلم "اإلنسان" الذي یتصف بالتعاطف، الودود الصادق، المتحمس،  أن

   .المرح، الدیمقراطي، المنفتح والقابل للنقد والمتقبل لآلخرین

  

  

  

  
  من إعداد الطالبة).( عبد الرحمان السفاسفةوفق  الشخصیة ) خصائص المعلم27(شكل رقم 

  باإلضافة إلى ذلك فان مجمل العلماء یرون نجاح المعلم متعلق بخصائص أخرى والتي منها:

  الخصائص النفسیة:- 2-2-3

فالمعلم الذي یتصف بسرعة التهج قد  إن الخصائص النفسیة لها تأثیر كبیر في العملیة التربویة،

یلجأ إلى الوسائل غیر تربویة في معاملة تالمیذه كالشتم والضرب في الوقت الذي قد یستطیع أن 

ینقص من سلوك التلمیذ الفوضوي باالبتسامة واالستشارة فقط، فعلى المعلم أن یتخلى عن مشكالته 

 ومشكالته فیها ویسقطها على تالمیذه مومه النفسیة داخل المدرسة وال یستغل التلمیذ لتفریغ ه

(Dollard.G., 1998, p12). 

 یةصالشخ لمعلماخصائص 

 االتزان و الدفء والمودة االنسانیة
 

 الحماس
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  الخصائص المهنیة:- 2-2-4

المعلم الذي یرید النجاح في عمله یقوم بالقویم الذاتي من حین آلخر، وأن یعتز بمهنته 

وأن یشعر بالسعادة والرضا أثناء أداء عمله ووجوده بین تالمیذه وهي من  ویؤمن برسالته كمعلم،

أهم ما یجب للمعلم أن یهتم به. وزیادة إلى ذلك فان المعلم أن ینوع في طرائق التدریس والتعلیم 

المناسب وأن یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ، وذلك من أجل بلوغ النتائج المرغوب فیها، 

  .)67 ، ص1987 أوزنجة( تلوك التالمیذ في تهذیبهم وتحسین هذه السلوكیاوالتحكم في س

إضافة إلى كل هذه الخصائص فان المعلم یجب أن یتصف كذلك بالرغبة الطبیعیة في 

التعلیم، االلتزام الفطري والطبیعي لمتطلبات مهنة التعلیم، الذكاء المناسب، المعرفة الكافیة، 

ظهر العام المناسب، المهارات في العالقات االجتماعیة، الصوت الصحة الجسمیة والعقلیة، الم

المسموع، الموضوعیة والعدل في الحكم بین التالمیذ، الصبر واالطالع والرغبة في التعلیم 

  .)302، ص 2000الخمیسي، ( المستمر، الحماس واإلخالص

  التعلیمیة:عملیة الفي  المعلم دور أهمیة -3

المعلم بأدوار مختلفة و مهمة في العملیة التعلیمیة فهو یمارس دور القدوة لطالبه، و یقوم  یقوم

داخل الفصل من خالل عرضه للمحتوى الدراسي، و یقوم یدور الباحث و المجدد  اإلداریةبدورة 

و مع تنوع األدوار التي تتطلب من  من خالل تشخیص المشكالت ووضع الحلول المناسبة لها،

، المعلم أن یقوم بها یبرز أهم خصائص و مقومات المعالم الناجح و منها احترام شخصیته طالبه

بأهمیة  إیمانهو قدراتهم على القیاس و التقویم، و قربه من تالمیذه و تعاونه معهم و فهمه لهم، و 

الكیفیة التي یتعلم بها التالمیذ فقد أصبحوا  و من ثم شهد دور المعلم تغیرا في مهنة التدریس،

معرفة كیفیة الحصول على المعلومات و كیفیة تطبیقها في المواقف الجدیدة، و بذلك  إلىبحاجة 

  ضرورة إیجاد معلمین قادرین على تنمیة قدرات ومهارات الطالب بما  إلىتناهت الحاجة 

  یتماشى مع المتغیرات الحالیة

  العملیة التعلیمیة:أدوار المعلم في - 4

هذه  تكون )133- 132، ص ص 2007(نقًال عن صفاء عبد العزیز وسالمة عبد العظیم  

 على النحو التالي:األدوار 

 :وُمدرب وجهمُ كمرٍب و  المعلم-1.4

  فالمعلم التقلیدي اقتصر  .دربمُ وجه و كونه مُ  إلى من كونه ُملقنًا للتالمیذ مانتقل دور المعل 
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 وٕاجبارهم علىحل  للمتعلمیناألسئلة على تخلیط الدروس، وتوحید التعلیمات و دوره في العمل 

ال فقد تخلو أما المعلم الفعّ  .، باإلضافة فقد كان مصدر المعلومات الوحید داخل الفصلاالختبارات

للتالمیذ، حیث یساعدهم   وجهاً مُ و  دعماً مُ صورته الدانیة كمصدر للمعلومات وأصبح ُمسیرًا و عن 

 على التعاون والعمل بروح الفریق.لهم  شجعاً مُ المعرفة والفهم الكامل و  إلىالسبیل األمثل  دإیجافي 

 مسهالً ، فان دور المعلم أصبح مرشدا و التدفق المعرفي السریعالتكنولوجي و  تطورمع الو     

المعرفیة بالمصادر كیفیة االتصال  التالمیذبذلك علیه أن یعلم ، و للمعرفة وحیداً  للتعلم، ال مصدراً 

تستعمل هذه  أن، و حاجاتهمالمالئم منها بما یلي طلباتهم واهتماماتهم و  االختیارااللكترونیة و 

  یعرف هذه الوسائل  وهو، المعلم لم یعد یحتكر المعرفةف .المعرفة في حل المشكالت الدراسیة

  المدرسیة و ین المصادر المعرفیة المجتمعیة أن یتدرب على كیفیة تحقیق التكامل بوالمصادر و 

   ) 91- 90، ص 2006 والقضاة، (الترتوريتنمیتهم دعم تعلم طلبتهم و  إلىمما یؤدي 

 المعلم كمختص أكادیمي: -2.4

  ترجع أهمیة هذا الدور تالمیذه یمثل دورا تقلیا له، و  إلىدور المعلم في نقل المعرفة  إن

المعلم أن یكون متمكنا من یفرض هذا الدور على ، و أدوراهمنه بقیة  في أن المعلم یستمد

لمادة مطالبا بالتعلیم المستمر والتعلم الذاتي من خالل القراءة واالطالع الدائم في تخصصه ا

المعلوماتیة في مادة تخصصه بمختلف جزیئاتها بنیة المعرفیة و في الوالمستحدث متابعة الجدید و 

   .)133ص  2007سالمة و  (عبد العزیزالمهاریة و المعرفیة 

 بتعلیم المادة الدراسیةسیقوم أكادیمي أنه الفرد الذي  المعلم كمختص صالح عبد اهللا فيویذكر  

هذه المادة، وأن یكون على درایة ومعرفة  یتحدد المستوى الذي تعطى في أساسه حیث ،للتالمیذ

   داً في مادته جیّ  متبصراً  ، وأن یكونجزئیات المادة التي یتخصص في دراستهابكل أساسیات و 
   .)286-285ص  2000الخمیسي، (

  إن الخبرة والتعمق في موضوع التخصص الذي یدرسه المعلم، شرط أساسي لنجاحه 

في التعلیم ودونهما ال یمكن أن یكون قادرًا على مواجهة التحدي الذي یفرضه عصر المعلومات 

كان المعلم مطالبا بغرس وتقویة حب التعلم لدى تالمیذه ینبغي علیه أن یتصف  واالتصاالت. فإذا

  بهذه السمات في نفسه أوال، وأن یمتلك مستوى رفیعا من السیطرة على محتوى تخصصه 

  المعرفة حول موضوعات أخرى غیر تخصصه لتعلم و في االدائم وأن یظهر تعطشه 
  .)37ص  2002الحیلة، (
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 لقسم الدراسي:ل كمسییر ومدیر المعلم-3.4  

التغیرات التي حصلت في میدانها فقد اتسع دور المدرس، فأصبح نتیجة التساع مفهوم التربیة، و 

ونفسیًا  روحیاً و  اجتماعیاً بالنمو الشامل المتكامل للمتعلم جسمیًا ومعرفیًا و  یتمثل في االهتمام

أدوراه، فأصبح وسیطا ذا فعالیة مختلفة، یسهم تعددت ا فقد ازدادت مهمة المعلم و ذبهو  .وأخالقیاً 

لیمیة وسائط تعة من خالل ما یهیأ له من بیئات وظروف و في تنمیة تالمیذه تنمیة شاملة متكامل

  ) 193- 192، ص ص 2005(ویشیر السفاسفة السعي نحو التكامل، تسمح لهذا النمو بالظهور و 

  التي نجد منها:ومسییر للمتعلم و  دیرمي یمكن أن یلعبها المعلم كمنظم و األدوار الت إلى

أفعالهم، سم فهو قدوة حسنة لهم بأقوالهم و للتفاعالت داخل الق انظممُ و  هیأمُ المعلم  یكون أن -

قوم لسلوك تالمیذه في مُ و  زعز مُ عدل و مُ وجه و النفسي، فهو مُ كما أنه منظم للمناخ االجتماعي و 

مستعد دائما لإلجابة عن أسئلة ر األسئلة وُموجه لها بفعالیة، و ضوء توقعاته، كما أنه یعتبر مصد

  لعملیة التعلم.مسهل ومنظم و  تالمیذه فهو مسیر

   أوسعنطاق  إلىالمعلم للصف بمفهومها الحدیث تتسع  إدارةأن  إالمع كل هذه األدوار و 

  ذلك في أن المعلم:و 

  .الروحیة واالنفعالیةو االجتماعیة و العقلیة و  یهتم بالنمو المتكامل للطالب في النواحي الجسمیة-    

  والنفسیة واالجتماعیة.االهتمام لمشكالت الطالب التحصیلیة -  

  .المختلفةتهیئة بیئیة دیمقراطیة تسمح للطلبة بالقیام باألنشطة -  

  .والمحافظة علیهاالدافعیة  إثارة-  

  المساهمة في حفظ النظام.-  

  .والتعلمالتخطیط الجید لخبرات التعلیم -  

  االیجابي للتالمیذ. وتشجیع التعاونتنمیة االنضباط -  

  غیر الصحیحة بحكمة أثناء الدرس. تالسلوكیامعالجة -  

  .ومستویاتهم واستعداداتهم ومیولهم واهتماماتهمالتعرف على قدرات طالبه -  

  تزوید الطالب بالتغذیة الراجعة عن أدائهم.
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 :المعلم كممثل للمجتمع-4.4

 الناشئیعتبر المعلم رائد اجتماعي یساهم في تطویر المجتمع و تقدمه، عن طریق تربیة 

و تسلحهم بطرق العمل  تربیة صحیحة تتسم بحب الوطن و الدفاع عنه و المحافظة على التراث،

الذاتي التي تمكنهم من متابعة و اكتساب المعارف و تكوین القدرات و المهارات و غرس قیم 

ة الدیمقراطیة في حیاتهم الیومیة، و العمل االجتماعي في نفوسهم و تعویدهم على ممارسة الحیا

الدسوقي في هذا الشأن :  المثال النموذجي لتالمیذه فیرى كمال أوبذلك فان المعلم یمثل القدوة 

"إنهم یمثلونه و یحاكونه و یحاولون االنطباع به، ماال یقره تجنبه الصغار و ما یستحسنه یأخذون 

 ، فالمدرسةوالثقافیةالسلوكیة  والتقالید ومختلف األنماط مختلف العاداتالتالمیذ یحملون ف ". به

  .)274، ص 1979(الدسوقي،  ةوخصائصه االجتماعیله ثقافته  جزء ال یتجزأ من المجتمع

الذي یتناسب مع أعمار التالمیذ إن المعلم هو الذي یبسط هذه الثقافة بكل معاییرها بالقدر 

تلك الثقافة ٕانما یقوم بدور كبیر في تنقیة ن ال یقوم بدور الناقل للثقافة، و هو إذ، و مستوى نضجهمو 

سیهم بقدر المعلم أیضا أن یكون منبع علم وفكر ألفراد المجتمع، و  علىو ، رديءمن سيء و 

  .)35، ص 2002 الحیلة،(استطاعته في تطویر هذا المجتمع 

  ذ تقویم نمو التالمیهم ما یقوم به المعلم هو تنظیم وترشید و ل ما سبق نجد أن أمن خال

  ن تكوین شخصیة التلمیذ النفسیة، فهو مسؤول عفي النواحي المختلفة العقلیة واالجتماعیة و 

هذه الوظیفة، نتیجة أن التربیة لم تعد مجرد عملیة معرفیة بل اتسع مفهومها لیشمل االهتمام و 

  ركة بالشخصیة بكل جوانبها المتعددة، مع العلم أن عملیة تكوین شخصیة التلمیذ عملیة مشت

  والمدرسون  فیها اآلباءالتي یؤثر و  درسة ووسائل اإلعالمالمبین مؤسسات متعددة كاألسرة و 

  مدرب هو رئیسي وحاسم فهذا على عمله األول و أن دور المعلم دور أساسي و  إالّ  ،والمفكرون

  .)16-15، ص 1998منیر، (سامي  مؤهل للقیام به خیر قیامو 

  

  

  

  

  

                      
 من إعداد الطالبة).(أدوار المعلم المختلفة  :)28(شكل رقم 

 ومدربموجھ  مربي المعلم
 

 المعلم مختص أكادیمي

 أدوار المعلم المختلفة

 المعلم مسییر للقسم الدراسي ممثل للمجتمعالمعلم 
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 في الجزائر: تكوین المعلم- 5

 ة النقص الحاد في عدد المدرسین حیث أن عشرة آالفواجهت الجزائر خالل االستقالل مشكل

قلیل من األساتذة الجزائریین لم یبقى منهم إال المع رحیل االستعمار و  أستاذ رحلوا جمیعهممدرس و 

هم املین لشهادة اللیسانس كما رحل معآخرون في اللغة العربیة غیر حفي المواد العلمیة و 

  مدیرین مشكلة نقص المكونین من مدرسین و  من هنا بدأتالموظفون والخبراء ورجال اإلدارة و 

  أفراد المنظومة التربویة. منوغیرهم  وموجهین تربویین

 ومن الدولفما كان على الجزائر في ظل هذه الوضعیة إال أن تستغیث بمدرسین أجانب 

التالمیذ وصل عدد األساتذة األجانب إلى  وارتفاع عددالمتزاید على التعلیم  وأمام الطلبالعربیة 

ة الدولة فما كان على وزارة حد ال یمكن االستمرار فیها، حیث أضاف ذلك عبئا ثقیال على میزانی

التكوین من أجل  وفتح مجالمن عملیة جزأرة االطارات في مختلف فروع التعلیم  والتعلیم االالتربیة 

  .لجزائریة من التأثیرات الفكریة واألیدولوجیةتخلیص المدرسة ا

ني لتكوین تبر مركز وطتعأنشأت مؤسستین واحدة  1967- 1962ففي الفترة الممتدة من 

لمراكز  الثانیة مدرسة وطنیة للتعلیم التقني بالحراش في العاصمة تقوم بتكوین المعلمینمفتشین و ال

قد كانت أول مدرسة من نوعها أنشأت في الجزائر التعلیم بمختلف معاهده ومراكزه وتخصصاته، و 

  بعد االستقالل.

ارس بمختلف ین بالمدطبقا لمبدأ الدیمقراطیة التعلیم تم تطبیقه بحزم تضاعف أعداد الملتحقو 

 هو ما یجريبویة اتجهت الجهود إلى التكوین و لمعالجة الوجه في المنظومة التر المدارس والمعاهد و 

أثناءها من نمو المعارف للمعلم وقدراته وتحسین لمهارته التدریب من عملیات األعداد قبل الخدمة و 

أ في مؤسسة التكوین قبل هي تبدتمع و التطویر المتعدد الجوانب للمجوأدائه التربوي، بما یتالءم و 

  .)67، ص 2001،(بن دومیة  تستمر أثناءهاالخدمة و 

  ت عملیة التكوین تتمحور في المدارس العلیا كان )70، ص 2001بن دومیة ،ونقًال عن (

  :هما نوعین في

 هذا قبل مباشرة المهنة.تكوین أولي ویتم في المعاهد العلیا و -

اإلرشادات التربویة التي یتلقاها التكوین أثناء الخدمة ویتمثل في التربصات والندوات و -    

 .المدرس أثناء مرحلة التدریب
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المتمثلة في األهداف العامة لتقیات الوطنیة العامة للتكوین و المو اللقاءات الجهویة  تحددو  

 .وسائل التعلیم المستعملةة و التحكم في اللغ-2 .حكم في المادة العلمیةتال-1للتكوین األولي: 

التحكم في الثقافة العامة لتدعیم الجانب -4 .لتحصیليكم في أسالیب التقویم التكویني واالتح-3

 .واالجتماعیةالتحكم في اآلداب المهنیة -5 .المعرفي

  هذه األهداف فان التكوین األولي یأخذ ثالثة أبعاد هي: وانطالقا من

  البعد المعرفي األكادیمي:- أ 

 واستیعاب المناهجبالفلسفة التربویة  والمعارف المتعلقةهو معرفة المدرس للحقائق و 

 العام المقبول. والمستوى الثقافي

  البعد المهني التربوي:-ب

القدرة على  والمتمثلة فيهو التحكم في كیفیة ایصال المعلومات الى مجموعة المتعلمین و 

التكیف مع المشكالت  والقدرة علىالفردیة،  قومراعاة الفرو التحكم في النشاط التربوي 

الطالب یقدم دروسا علمیة من أجل ممارسة  ولذلك فالمدرس ،التالمیذ والتواصل معالطارئة 

 .األستاذ المؤطر أحیاناً  مطبق أو حضورالتدریس بحضور ال

 البعد المسلكي:-ج

  فالمدرس الطالب مطالب بنمط معین  جانب االنضباط داخل المعهد، ویتمثل في 

واإلخالص  والشعور بالمسؤولیةمن السیرة التي تفرقها التعلیمات فااللتزام بقواعد األخالق 

والتكیف االیجابي مع الموضوعیة في التعاون مع المعلمین و  انجاز العمل المدرسي في

 المحیط المدرسي االجتماعي.

 مرحلة التعلیم االبتدائي في الجزائر: - 6

 القاعدة األساسیةتعتبر مرحلة التعلیم االبتدائي في الجزائر على غرار باقي دول العالم 

والخبرات والمهارات أدنى من المعارف  ضمن حداً تو تمنح تربیة قاعدیة واحدة  إذ للمنظومة التربویة

 وتعد المدرسة .روح المواطنة تنمي فیهم ، كماالمجتمعبدورهم في  هیئهم للقیامتو األطفال  لجمیع

واجتماعیًا  الطفل فكریاً  تنمیةتسعى إلى  حیث ،بعد األسرةوسیلة أساسیة لتنشئة األفراد اجتماعیًا 

ثم التعلیم  التعلیم المتوسطمرحلة إلى  االنتقال لتلمیذلتسهل و  ،لى االندماج في المجتمعتساعده عو 

  .)101 ص ،2011محمد إقبال محمود، ( امعيالثانوي فالتعلیم الج
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العامة لتنفیذ أهداف المؤسسة التربویة المقصودة و  "تلك المدرسة على أنها: تركي رابحویعرف 

  .)127، ص 1990، (تركي النظام التربوي في المجتمع"

مرحلة ذات أهمیة كبرى في حیاة المجتمعات المعاصرة فهي تعد  التعلیم االبتدائيیعتبر و 

المرحلة األساسیة الحساسة و القاعدة التي یتركز علیها أبناء المنظومة التربویة لكونها أول مؤسسة 

عمومیة تحتضن الطفل ألول مرة في حیاته لتكسبه القدرات و المهارات الكافیة لنموه النفسي 

مفهوم التعلیم االبتدائي یمثل المرحلة  اللغوي، و حسب "الیونیسف" فاناالجتماعي، األخالقي و 

التعلیمیة األولى التي یتلقاها الطفل في المدرسة و التي یكفل بها المعلم عن طریق التفكیر السلیم، 

رسة للحیاة و مما بالتهیؤله  و تؤمن له حد أدنى من المهارات و المعارف و الخبرات التي تسمح

  .)195، ص 1999شتى،  السید عليطن صالح، (دوره كموا

أن التعلیم االبتدائي هو تعلیم عام و شامل یؤلف القاعدة فو حسب التشریع المدرسي الجزائري، 

الذین بلغوا سن  األساسیة للتعلیم و تكوین المواطن فهو تعلیم عام یوجه الى جمیع األطفال

السادسة و یعلمهم لمدة ستة سنوات تعلیما مجانیا إلزامیا تتكفل به الدولة بتوفیره و تنظیمه و 

االتفاق علیه و هو تعلیم شامل یحتوي على أنواع من المعارف األساسیة و على أنواع من 

و العمل و یذیب الفواصل  التقنیات و التطبیقات العلمیة و المهنیة فیدمج في مناهجه بین المعرفة

بینهما و یدرب المتعلمین على توظیف المعارف المكتسبة في تطبیقات عملیة منتجة و على  

  .)38 ص ،1992(رحمة، إدراك العالقة بین العلم و العمل 

 :في الجزائر التعلیم االبتدائي مرحلة أهداف- 7

ق یعتبر من أهم مراحل التعلیم على اإلطال في الجزائر إلزامي ومجاني إذ االبتدائي إن التعلیم

حول ثالث أمور أو ثالث  وتتركز أساساً الدراسة عامة  ألنه یتناول جمیع أبناء الشعب، وتكون فیه

الطفل یتقن المهارات األساسیة في  حول جعل والتي تدورفي لغة الكتابة  والتي تتمثلمهارات 

غیر ذلك، بحیث یستطیع في  وٕانشاء إلىاعد، إمالء، اللغة العربیة من قراءة، كتابة، محفوظات، قو 

بذلك یستطیع متابعة و  ،وحدیثاائیة أن یكون قادرا على التعبیر، قراءة كتابة دنهایة المرحلة االبت

المهارة الثانیة تتمثل في لغة ، و واصل تعلیمه إذاالدراسة بهذه اللغة في بقیة مراحل التعلیم األخرى 

حول أساسیات الحساب و الهندسة حتى یتقن التلمیذ لغة الحساب لكي  و تدور أساسا، األرقام 

منه لالنتفاع به  كافیاً  أو  یملك زاداً  ،یستطیع متابعة الدراسة في بقیة مراحل التعلیم بدون صعوبة

في حیاته العملیة في حالة ما إذا غادر المدرسة إلى معترك الحیاة، و تأتي في األخیر مهارة  
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الطفل في بیئته االجتماعیة و الطبیعیة و الذي یكون عن طریق تعلیمه مبادئ  العمل على دمج

  التاریخ الوطني و القومي لبالده، و كذلك تعلیمة الجغرافیا وطنه، ثم مبادئ الصحة و العلوم، 

  تكوینا وطنیا  وبالتالي تكوینهالطفل في بیئته،  على دمجفهذه المواد المجتمعة هي التي تعمل 

وظیفة  وتركیز هي، هذا باختصار ومجتمعهفي بالده  مواطن صالح وبذلك یصبحیما سلوقومیا 

  الجزائر وحدها،  ولیس فيالمدرسة االبتدائیة األساسیة في السلم التعلیمي في جمیع بالد العالم 

          سنوات  تستغرق ستةهذه الوظیفة تقوم بها المدرسة األساسیة في مرحلتها األولى التي و 

                                          .)106، ص 1982، (تركي )سنة 12سنوات إلى  6(من 

                                                                                       خالصة:-

  فهو القدوة المثلى للتالمیذ  كثیرة في مختلف الجوانب المتعلقة بالمدرسة، اً یلعب المعلم أدوار 

حل مشكالتهم الصحیة  ویوجههم في، المسؤول عن نموذج تفكیرهم، فیرشدهم والمهذب لسلوكهم

   واهتماماتهم وقدراتهم میولهم، كما یراعي استعداداتهم واالجتماعیة وعالقتهم األسریة

یكون مسؤوال عنها  ، كذلك یهتم بمختلف جوانب شخصیتهم. غیر أن هذه األدوار التيومواهبهم

  من طرف مجموعة من األفراد كالمدیر  وتنسیق الجهودالمهام تحتاج إلى مساعدة  وغیرها من

  مثل األسرة، كل هذا سبب المسؤولیات الكبرى  وأطراف أخرىالمدرسي  والمختص النفسي

  وكلت إلى المعلم.  والعمیقة التي
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 تمهید:- 

یتضمن هذا الفصل اإلجراءات المنهجیة للدراسة المیدانیة التي تحتوي على الدراسة     

االستطالعیة ومنهج الدراسة والدراسة األساسیة وعینة الدراسة ومكان إجرائها واألدوات 

المستخدمة وخصائصها السیكو متریة وٕاجراءات تطبیق الدراسة المیدانیة وٕاجراءات تفریغ 

 ها للتحلیل اإلحصائي وأسالیب المعالجة اإلحصائیة.البیانات وٕاعداد

 أوَال: الدراسة االستطالعیة:

  أهداف الدراسة االستطالعیة:- 1

  تهدف دراستنا االستطالعیة إلى التحقق من صالحیة األدوات التي یمكن استخدامها     

   في الدراسة األساسیة من حیث وضوح عباراتها وسالمة تعلیماتها ودراسة خصائصها

 لوالیة تیزي وزو التربیة ةالسیكو متریة. ولتحقیق ذلك اتصلنا بالجهات المسؤولة في مدیری

  بغرض الحصول على الموافقة الكتابیة إلجراء الدراسة االستطالعیة والدراسة األساسیة، 

كما تم االتصال بمدیر المؤسسة التعلیمیة المختارة لتوضیح أهداف الدراسة وٕامكانیة التعاون 

كما هدفت دراستنا االستطالعیة إلى التعرف على أفراد عینة الدراسة واختیارها لتطبیق  ا.معن

  أدوات الدراسة.

 مكان إجراء الدراسة االستطالعیة:- 2

مدیریة ل تینالتابع وعزازقة بوزقن بدائرتي بمدرستینفي  تم إجراء الدراسة االستطالعیة  

  .  2014 جانفي شهر من ین الثالث والرابعاألسبوعخالل وذلك  ،لوالیة تیزي وزوالتربیة 

 عینة الدراسة االستطالعیة:-3

  ) 22و( الذكور) من 18بواقع ( فرداً ) 40تم تطبیق أدوات الدراسة على عینة قوامها (  

وأن أفراد عینة الدراسة االستطالعیة من  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيمن  اإلناثمن 

  المنطقة الجغرافیة والدائرة التربویة التي تنتمي إلیها عینة الدراسة األساسیة.        

  ثانیًا: منهج الدراسة:

  یتحدد منهج الدراسة في إطار أبعاد طبیعة المشكلة وأهدافها، ولما كان موضوع دراستنا   

 وجدانية في الذكاء الوالمتمثل معلم التعلیم االبتدائيهو التعرف إلى بعض جوانب شخصیة 

  .والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي
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وقد تم استخدام في الدراسة الحالیة المنهج الوصفي الذي یقوم أوًال بتحدید الوضع الحالي 

ع تهدف إلى وصف للظاهرة المدروسة وٕاعطاء تقریر وصفي عنها وأن طبیعة الموضو 

  الظاهرة واكتشاف الواقع التربوي التعلیمي. 

  تهدف  االرتباطیة والمقارنة التي وتندرج الدراسة الحالیة ضمن الدراسات الوصفیة  

عن العالقة بین الذكاء الوجداني  إلى دراسة الظاهرة بوصف وتحلیل مكوناتها والكشف

  متغیران تابعان) من جهة(الوظیفي  متغیر مستقل) وكل من الدافعیة لإلنجاز والرضا(

الدافعیة الوجداني و في الذكاء  ة التي قد تظهر بین أفراد العینةعن الفروق الفردی والكشف

سنوات األقدمیة في المستوى التعلیمي و  لإلنجاز والرضا الوظیفي وفقًا لمتغیري الجنس و

  التعلیم.

  ثالثًا: الدراسة األساسیة:

 الذكور واإلناث من معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي على عینة من تم تطبیق أدوات الدراسة

  لوالیة تیزي وزو.تابعة لمدیریة التربیة  مدرسة ابتدائیة) 21من(

  المجتمع األصل: - 1

 معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي من) 665بلغ العدد اإلجمالي ألفراد المجتمع األصل (

  من الجنسین الموزعین على المؤسسات التعلیمیة والجدول التالي یوضح ذلك: 
  ) توزیع أفراد المجتمع األصل على مستوى 12جدول رقم (             

   لوالیة تیزي وزولمدیریة التربیة  التابعة (من منطقة بوزقن و عزازقة) الواحد و العشرینالمؤسسات التعلیمیة            
  %  العدد  المؤسسة التعلیمیة  الرقم

  4.51  30  مدرسة الشهید مسعد أعراب   01

  4.21  28  ليأك جناحبو  الشهید  مدرسة  02

  4.66  31  مدرسة الشهید شرف أحمد  03

  4.06  27  مدرسة الشهید سایت أحمد  04

  4.36  29  مدرسة كسوار محند أورابح  05

  4.51  30  مدرسة الشهید بلیر سعید   06

  5.87  39  الشهید حاجم لونیسمدرسة   07

  5.56  37  مدرسة الشهید علیان محند الصادق  08

  4.51  30  مدرسة الشهید یعقوبي عمر  09

  4.66  31  مدرسة الشهید بلعباس محند الطاهر   10

  4.81  32  مدرسة  الشهید مهني محند  11
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  5.87  39  مدرسة الشهید آیت لحسن   12

  4.96  33  مدرسة الشهید شارف محند  13

  4.06  27  مدرسة الشهید مزیاني محند أمزیان   14

  3.46  23  مدرسة الشهید حاج سعید سعید  15

  4.81  32  مدرسة الشهید حنطالة سعدي  16

  5.11  34  مدرسة الشهید دحموح شریف  17

  6.17  41  مدرسة الشهید یوسف محند  18

  5.27  35  تمازیرت أرزقيالشهید  مدرسة   19

  3.16  21  آیت أحمدمدرسة اإلخوة الشهداء   20

  5.41  36  حفحاف رشیدمدرسة الشهید   21

  100.00  665  المجمـــــــــــــــــــوع

 

الموزعین على المؤسسات التعلیمیة  أفرد المجتمع األصل) أن نسب 12یتبین من جدول رقم (

  .هي متقاربة جداً % 6.17 و %3.16 التي تراوحت بین

  : وكیفیة اختیارها الدراسة األساسیةعینة - 2

اإلناث من من ) 96و( الذكور) من 51) فردًا بواقع (120بلغ حجم عینة الدراسة األساسیة (

وهذه العملیة تمت بعد اختیار  .2015-2014المقیدین بالعام الدراسي  معلمي التعلیم االبتدائي

نسخة لكل  150حیث تم توزیع   وبوزقندائرتي عزازقة من معلمًا ومعلمًة  150مكّونة من عینة 

وقد استرجعت الطالبة منها إّال . مقیاس من المقاییس المستخدمة على أفراد عینة الدراسة

منها بسب اإلجابات الناقصة على عبارات  15، وبعد الفرز والتمحیص تم استبعاد 135

  .120تم إلغاؤها لیبقى العدد لكل مقیاس هو  وقد ،المقاییس الثالثة
   عدد المقاییس الثالثة الموزعة والمسترجعة والملغاة) 13جدول رقم (                  

  

  عدد النسخ الملغاة  عدد النسخ المسترجعة  عدد النسخ الموزعة  المقاییس المستخدمة  الرقم

  04  124  150  مقیاس الذكاء الوجداني  1

  06  126  150  مقیاس الدافعیة لإلنجاز  2

  05  125  150  الوظیفيمقیاس الرضا   3

  15  375  450  لمجمــــــــــــــــــــــــــــوعا
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لوالیة ) فردًا من المؤسسات التعلیمیة التابعة لمدیریة التربیة 120والختیار عینة تتكون من(

  متقاربًا،  المعلماتوعدد  المعلمین الذكورتم األخذ في الحسبان أن یكون عدد  تیزي وزو

 المدارس االبتدائیة الحادیة والعشرینوقد تم اعتماد العینة العشوائیة الطبقیة. كما تم اختیار 

بوالیة تیزي وزو، والمدراس موجودة ال المدارس االبتدائیةمن بین بطریقة عشوائیة ) 21(

  ).11(تم ذكرها في الجدول السابق ذكره رقم المختارة  االبتدائیة

  األساسیة:خصائص عینة الدراسة -1.2

   الجنس:- 1.1.2    
 ) توزیع أفراد عینة الدراسة وفق الجنس14جدول رقم (

  %  العدد  الجنس        البیانات

ــور ـــــــ ــــــــ ــــــــ   42.50  51  ذكـــ

ـــــاث ــــــــ ــــــــ   57.50  69  إنــــــــ

  100.00  120  المجمــــــــــــــــــــــــوع

  %  57.50أعلى من نسبة الذكور، حیث بلغت  اإلناث) أن نسبة 14( یتبین من جدول رقم

 . على التوالي % 42.50 و

 :مستوى التعلیميال-2.1.2
  المستوى التعلیمي) توزیع أفراد عینة الدراسة وفق 15جدول رقم (

  %  العدد  المستوى التعلیمي        البیانات

  55.83  67  مستوى التعلیم الثانوي

  44.17  53  الجامعيمستوى التعلیم 

  100.00  120  المجمــــــــــــــــــــــــوع

 أعلى من نسبة المعلمین ذوي مستوى التعلیم الثانوي ) أن نسبة 15یتبین من جدول رقم (

  . على التوالي % 44.17 و%  55.83 ، حیث بلغتذوي مستوى التعلیم الجامعي

  :سنوات األقدمیة في التعلیم-3.1.2
  سنوات األقدمیة في التعلیم) توزیع أفراد عینة الدراسة وفق 16جدول رقم (

  %  العدد  البیانات                 سنوات االقدمیة

  32.50  39  سنة  15أقل من 

  67.50  81  سنة 15أكثر من 

  100.00  120  المجمــــــــــــــــــــــــوع
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  سنة  15المعلمین ذوي األقدمیة في التعلیم أكثر من ) أن نسبة 16یتبین من جدول رقم (

  %  67.50، حیث بلغت سنة 15ذوي األقدمیة في التعلیم من أقل أعلى من نسبة هي 

 وتدل هذه النتیجة على أن معلمي المدارس االبتدائیة بوالیة  .على التوالي % 32.50 و

  تیزي وزو یمتازون بخبرة مهنیة في التعلیم.

  مكان إجراء الدراسة األساسیة: - 3

لوالیة التابعة لمدیریة التربیة  المدارس االبتدائیةفي مجموعة من  تم إجراء الدراسة االساسیة

ومدرسة  ليأكبوجناح  الشهید ومدرسة الشهید مسعد أعرابمدرسة  شرق والممثلة في تیزي وزو

محند أورابح ومدرسة الشهید بلیر سعید الشهید شرف أحمد ومدرسة الشهید سایت أحمد ومدرسة كسوار 

ومدرسة الشهید حاجم لونیس ومدرسة علیان محند صادق ومدرسة الشهید یعقوبي عمر ومدرسة الشهید 

ومدرسة الشهید مهني محند ومدرسة الشهید آیت لحسن ومدرسة الشهید شارف  بلعباس محند الطاهر

  ید حاج سعید سعید ومدرسة الشهید حنطالة سعديمحندومدرسة الشهید مزیاني محند أمزیان ومدرسة الشه

ومدرسة  الشهید یازوران تمازیرت أرزقيومدرسة الشهید دحموح شریف ومدرسة آیت یوسف محند ومدرسة 

 إلى فیفرياألسبوع األول من وذلك من ، ت محند ومدرسة الشهید حفحاف رشیداإلخوة الشهداء آی

     .2014 من مارس نياألسبوع الثا

  :أدوات الدراسة رابعًا:

  وجداني والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفياسة المتمثلة في الذكاء اللقیاس متغیرات الدر 

   تم استخدام األدوات اآلتیة:

  : الوجدانيمقیاس الذكاء - 1

  :وطریقة تقدیر درجاته وصف المقیاس-1.1  

) والمكَون 2001الذي أعده عثمان ورزق( وجدانيه الدراسة مقیاس الذكاء الاستخدم في هذ

عبارة یتم اإلجابة علیها وفقًا متدرج لیكرت الخماسي كاآلتي: دائمًا، غالبًا، أحیانًا،  58من 

نادرًا، أبدًا ولقد تم صیاغة جمیع عبارات المقیاس بطریقة إیجابیة ما عدا العبارات 

، 2نادرًا= ،3، أحیانًا=4، غالبًا=5ًا=دائم). وتصحح العبارات الموجبة كالتالي: 56،51،36رقم(

  بینما تصحح العبارات السالبة بالعكس. وتتراوح الدرجة الكلیة للمقیاس بین  .1أبدًا=

  درجة). 58-290(
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  نات المقیاس:مكّو -2.1  

عبارة التي تتوزع على خمسة  58من  في صورته األصلیة الوجدانيیتكَون مقیاس الذكاء 

  المعرفة االنفعالیة.-4تنظیم االنفعاالت.-3التعاطف.-2اإلنفعاالت.إدارة -1وهي:  أبعاد

  التواصل االجتماعي.-5
   الوجدانينات مقیاس الذكاء مكّو توزیع ) 17جدول رقم (

  

  یتكون من خمسة أبعاد:  الوجداني) أن مقیاس الذكاء 17یتبین من جدول رقم (

عبارة  11عبارة، والبعد الثاني للتعاطف بـ  15البعد األول خصص إلدارة االنفعاالت ویشمل 

عبارة 10عبارة، والبعد الرابع للمعرفة االنفعالیة بـ  13والبعد الثالث لتنظیم االنفعاالت بـ 

  عبارات.  9والبعد الخامس للتواصل االجتماعي بـ 

  الخصائص السیكومتریة للمقیاس:-3.1

  على البیئة الجزائریة تم التحقق من صدقه من خالل  الوجدانيالذكاء  لتكییف مقیاس

  صدق المحكمین واالتساق الداخلي.

  :صدق المقیاس-1.3.1

  صدق المحكمین:                                                                               -      

أساتذة محكمین في علم النفس المدرسي وعلوم التربیة من  عشرةتم عرض المقیاس على  

بهدف التحقق من مالءمة المقیاس لتحقیق أغراض  مولود معمري، تیزي وزوجامعة 

  الدراسة، حیث طلب إلیهم الحكم على مدى مالءمة عبارات المقیاس لعینة الدراسة، 

عدد   اسم البعد  األبعاد

  هعبارات

  العبارات التي تمثله

  56،53،50،31،28،26،18،17،16،13،12،11،9،6،4  15  إدارة االنفعاالت  األول
  .57،55،54،44،41،40،38،37،35،34،33  11  التعاطف  الثاني
  .58،32،30،29،27،25،24،23،22،21،20،19،15  13  تنظیم االنفعاالت  الثالث
  .51،49،14،10،8،7،5،3،2،1  10  المعرفة االنفعالیة  الرابع

  .52،48،47،46،45،43،42،39،36  09  االجتماعي التواصل  الخامس

    58  لمجمــــــــــــــــــــــــــــــوعا
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وأن یحكموا على كل عبارة من عبارات المقیاس من حیث تمثیلها للبعد الذي أعدت من 

عبارات المقیاس أجله. وقد تم حساب معامل االتفاق بین المحكمین على كل عبارة من 

  وبناء على ذلك جاءت النتائج على النحو التالي: )*:Cooper,1974باستخدام معادلة كوبر(

 :بة االتفاق على عبارات ات أرقامنس -
42،36،35،30،29،28،27،26،24،23،22.21،19،16،15،14،11،10،9،8،5،4،3،2،1  

49،47،46،43.  

  %.100=100) ×0+10÷(10 هي:

    عبارات ذات أرقام: نسبة االتفاق على -

6،7،12،13،17،18،25،31،32،33،34،37،40،41،45،48،50،52،53،55،56،57،58.  

  %.90=100)×1+9÷( 9هي: 

  %. 70=100)×3+7÷( 7هي:   54،20 نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: -

  .% 60=100)×4+6÷(6هي: 44، 38  نسبة االتفاق على عبارات ذات أرقام: -

  %. 50=100)×5+5÷( 5هي:  39،51 ذات أرقام: اتنسبة االتفاق على عبار  -

 

  االتساق الداخلي: صدق- 

بعد االنتهاء من إجراءات صدق المحكمین تم تطبیق المقیاس على عینة استطالعیة من 

 معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيمن  علمًا ومعلمةً م) 40خارج عینة الدراسة بلغ عدد أفرادها (

والتي تم اختیارها  بمدرستین بدائرتي بوزقن وعزازقةإذ تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة الطبقیة 

 أفراد عینة الدراسة االستطالعیةبطریقة عشوائیة. وبالتعاون مع إدارة المؤسسة تم اختیار 

  : ثالثة مستویات دراسیة یدرس بها المعلمون وهيحیث وقع االختیار على 

  معلم ومعلمة من السنة الثالثة ابتدائي 13من السنة األول ابتدائي، و معلم ومعلمة 12

  ، وذلك بهدف التحقق من االتساق الداخليمعلم ومعلمة من السنة الخامسة ابتدئي 15و 

   للمقیاس، حیث تم حساب معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المقیاس مع الدرجة الكلیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عدد مرات االتفاق                                              

  100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نسبة االتفاق: كوبرمعادلة * 

  + عدد مرات عدم االتفاقعدد مرات االتفاق                                   
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للبعد الذي تنتمي إلیه العبارة، وكذلك حساب معامل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة 

للمقیاس. وبعد حساب ارتباط العبارات تم اعتماد معیارین لإلبقاء على العبارة في المقیاس، 

  توفر أحدهما  وبناء على ذلك یجب أن تحقق العبارة المعیارین المعتمدین معًا، وال یكفي

  دون اآلخر. وهذان المعیاران هما:

  أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، -1

  وكذلك مع الدرجة الكلیة للمقیاس، وال یكفي تمتعها بداللة إحصائیة على أحدهما دون اآلخر 

لیة للبعد الذي تنتمي إلیه، ومع الدرجة الكلیة للمقیاس أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الك-2

. وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات المقیاس لم یتم استبعاد أي 0.25عن 

  عبارة. 58عبارة وبذلك تم الحفاظ على المقیاس كله المكَون من 

درجة الكلیة للبعد حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس وال-أ

  ة كما هو مبین في الجدول التالي:االستطالعی الدراسة عینةلالذي تنتمي إلیه 
  والدرجة الكلیة للبعد  بین كل عبارة من عبارات المقیاس ) قیم معامالت االرتباط18جدول رقم (

  البعد الخامس  البعد الرابع  البعد الثالث البعد الثاني  البعد األول

  التواصل االجتماعي  المعرفة االنفعالیة  تنظیم االنفعاالت  التعاطف  االنفعاالتإدارة 

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

4  0.625**  33  0.551**  15  0.690**  1  0.281**  36  0.450**  

6  0.372**  34  0.389**  19  0.421**  2  0.424**  39  0.397**  

9  0.515**  35  0.326**  20  0.336**  3  0.366**  42  0.391**  

11  0.339**  37  0.664**  21  0.522**  5  0.528**  43  0.417**  

12  0.395**  38  0.809**  22  0.645**  7  0.634**  45  0.688**  

13  0.377**  40  0.627**  23  0.451**  8  0.640**  46  0.691**  

16  0.741**  41  0.642**  24  0.742**  10  0.532**  47  0.363**  

17  0.652**  44  0.418**  25  0.517**  14  0.721**  48  0.562**  

18  0.725**  54  0.574**  27  0.523**  49  0.555**  52  0.603**  

26  0.607**  55  0.516**  29  0.391**  51  0.729**      

28  0.613**  57  0.620**  30  0.346**      

31  0.366**      32  0.293**  

53  0.622**  58  0.564**  

50  0.638**      

56  0.556**  

   0.01** دالة عند مستوى         

الذكاء من عبارات مقیاس  أن قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة) 18( یتبین من جدول رقم

تراوحت بین  )40ن=(االنفعالي والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه للعینة االستطالعیة
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  . 0.01دالة عند مستوى الداللة  وجاءت االستطالعیة لعینة الدراسة 0.809و 0.281

  وهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان.

الرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئیسیة والدرجة الكلیة حساب معامالت ا-ب

  كما هو مبین في الجدول التالي: )40ن=(االستطالعیة  الدراسة للمقیاس لعینة
  للمقیاسبین درجة كل بعد والدرجة الكلیة ) معامل االرتباط 19جدول رقم (                

  معامل االرتباط  اسم البعد  رقم البعد

  **0.621  إدارة االنفعاالت  1

  *0.287  التعاطف  2

  **0.725  تنظیم االنفعاالت  3

  **0.315  المعرفة االنفعالیة  4

  **0.629  التواصل االجتماعي  5
  0.01** دالة عند مستوى  0.05* دالة عند مستوى                    

درجات كل بعد من األبعاد أن قیم معامالت االرتباط بین مجموع ) 19( یتبین من جدول رقم

 0.287والدرجة الكلیة للمقیاس تراوحت بین  وجدانيقیاس الذكاء الالرئیسیة الخمسة لم

. 0.01و 0.05دالة عند مستوى الداللة  جاءت )40ن=(لعینة الدراسة االستطالعیة 0.725و

  وهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان.

حساب معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي لعبارات المقیاس لعینة الدراسة -ج 

  ة كما هو مبین في الجدول التالي:االستطالعی
  ) قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي20جدول رقم (                   

  )40لعینة الدراسة االستطالعیة(ن= وجدانيلعبارات مقیاس الذكاء ال                      

  0.01** دالة عند مستوى     0.05* دالة عند مستوى    

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

1  0.551**  11  0.633**  21  0.528*  31  0.805**  41  0.639**  51  0.444**  

2  0.462*  12  0.769**  22  0.664**  32  0.774**  42  0.511**  52  0.639**  

3  0.625**  13  0.670**  23  0.481*  33  0.755**  43  0.500**  53  0.525**  

4  0.496**  14  0.456**  24  0.497**  34  0.688**  44  0.646**  54  0.266*  

5  0.593**  15  0.691**  25  0.607**  35  0.651**  45  0.299*  55  0.423**  

6  0.575**  16  0.322*  26  0.625**  36  0.492**  46  0.430**  56  0.311**  

7  0.621**  17  0.255*  27  0.712**  37  0.256*  47  0.525**  57  0.293**  

8  0.712*  18  0.473**  28  0.555**  38  0.548**  48  0.411**  58  0.288**  

9 0.777** 19  0.531**  29  0.693**  39  0.531**  49  0.312**  

 
 

10 0.734** 20  0.622**  30  0.612**  40  0.474**  50  0.259*  
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ي لعبارات أن قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكل) 20( یتبین من جدول رقم

 )40ن=(الدراسة االستطالعیة لعینة 0.805و 0.256تراوحت بین  وجدانيمقیاس الذكاء ال

یر إلى إمكانیة استخدام وهذه النتیجة تش. 0.01و 0.05دالة عند مستوى الداللة  جاءت

  في الدراسة الحالیة باطمئنان.المقیاس 

  ثبات المقیاس: -2.3.1

كمؤشر على ثبات  كرونباخ-تم حسابه بطریقة ألفا وجدانيق من ثبات مقیاس الذكاء الللتحق

التجانس الداخلي للمقیاس وبطریقة التجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار لدى عینة 

  .)40ن=(ستطالعیةاالالدراسة 
  ) قیم معامالت الثبات بطریقتي معامل ثبات ألفا كرونباخ 21جدول رقم (

  )40ن=(لعینة الدراسة االستطالعیة وجدانيالنصفیة لمقیاس الذكاء ال والتجزئة       

  قیم معامالت االرتباط           

  التجزئة النصفیة           ألفا كرونباخ

  0.903  معامل ثبات النصف األول  0.765

  0.850  معامل ثبات النصف الثاني

  0.744  بروان-سبیرمان

   ،0.765كرونباخ بلغت  ) أن قیمة معامل الثبات بطریقة ألفا21یتبین من جدول رقم (

وبلغت قیمة ، 0.903وبطریقة التجزئة النصفیة بلغت قیمة معامل ثبات النصف األول 

   .0.744براون-وجاءت نتیجة سبیرمان .0.850معامل ثبات النصف الثاني

  أن المقیاس یتمتع بدرجة ثبات جیدة مما یسمح استخدامه  وهذه النتیجة تدل على

  باطمئنان.في الدراسة الحالیة 

السیكومتریة (الصدق والثبات) أصبح مقیاس  هوبعد مرحلة تحكیم المقیاس وحساب خصائص

عبارة قبل إجراء  58بدًال من  عبارة 52یتكّون من  في صورته النهائیة الذكاء الوجداني

   التطبیق.

  طریقة تطبیق المقیاس:-4.1

  بعد توزیع نسخ من المقیاس وشرح الهدف من الدراسة وقراءة تعلیمة التطبیق تم       
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على أساس أداة تقیس جانبًا من جوانب شخصیة الفرد، وأنه ال توجد  للمعلمینتقدیم المقیاس 

إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، وأن اإلجابة الصادقة والمعبرة عن رأیه هي أساس فهمه 

  لنفسه.

  المقیاس:زمن تطبیق -5.1

لیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن الحظُت خالل الدراسة االستطالعیة أن الوقت     

دقیقة  40و 35كان یتراوح بین  أفراد العینةعبارات المقیاس من قبل  المستغرق لإلجابة على

  تعلیمات وتقدیم المثال التوضیحي.وهذا بعد قراءة ال

  مقیاس الدافعیة لإلنجاز:- 2

  طریقة تقدیر درجاته:و  المقیاسوصف -1.2

هدف قیاس أحد جوانب ب )2000سنة ( عبد الرحمن صالح األزرقم هذا المقیاس صمّ 

یرغب في ، و نجازاإلو هو دافعیة االنجاز، فكل فرد منا لدیه نزعة نحو العمل و  الفرد شخصیة

  الحصول على تقدیرات عالیة في دراسته أو عمله أو مهنته. و ق التفّو 

  طریقة تقدیر درجاته:نات المقیاس و مكّو -2.2

  معلمي التعلیم االبتدائيعبارة تقیس دافعیة االنجاز لدى ) 32( یتكون المقیاس من

  والجدول التالي یوضح ذلك:
    ) توزیع أبعاد وعبارات مقیاس الدافعیة لإلنجاز22جدول رقم (          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد   اسم البعد  األبعاد

  هعبارات

  العبارات التي تمثله

  23،11،6،1  04  مستوى الطموح  األول
  32،31،27،24،19،12،10،2  08  مستوى المثابرة  الثاني
  29،28،26،21،16،13،7،3  08  مستوى األداء  الثالث
  30،22،17،14،8،4  06  مستوى إدراك الزمن  الرابع

  25،20،18،15،9،5  06  مستوى التنافس  الخامس

    32  المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  الدافعیة لإلنجاز:أبعاد مقیاس - 

  :مستوى الطموح- 1

ویقصد به المستوى الذي یرغب المعلم في بلوغه أو یشعر بأنه قادر على بلوغه ویبذل    

في الحصول على تقدیرات عالیة في أداء عمله، ویسعى جاهدًا لتحقیق  جهدًا متواصالً 

  أهداف مرتقبة.

  :مستوى المثابرة- 2

ویقصد به المستوى الذي یشعر به المعلم بأنه مجد ومثابر في عمله، ویبذل الجهد    

دون المتواصل الدؤوب لكي یتغلب على العقبات والمصاعب التي تواجهه في تحقیق أهدافه 

  .الشعور بالملل أو اإلحساس بالیأس أو التفكیر في التراجع أو االنسحاب

  :مستوى األداء- 3

  ویقصد به المستوى الذي یستطیع المعلم إنجازه في عمله، أو یشعر بأنه قادر    

  على بلوغه، ویسعى حثیثًا لتحسین أدائه بدرجة مرتفعة من اإلتقان، وتحمله للمهام الصعبة 

  في العمل، وٕاحساسه بالقدرة على إنجازها دون تهاون في ظل الظروف والمؤثرات.

  :مستوى إدراك الزمن- 4

قصد به شعور المعلم بقیمة الوقت في أداء العمل والرغبة في االستفادة به في تخطیط وی   

  وتنفیذ أهدافه وحرصه على مواعید العمل دون تهاون أو تأخیر.

  :مستوى التنافس- 5

ویقصد به المستوى ممارسة المعلم أو شعوره بالرغبة في التفّوق على اآلخرین في العمل،    

المسابقات ذات الصلة باهتماماته وٕاحساسه بالقدرة على مواجهة  ومشاركته الفّعالة في

   المواقف والظروف التي تتسم بجو التنافس والتحدي.

بالنسبة لتصحیح المقیاس فتصحح إجابات المبحوثین بواسطة مفتاح معد دّونت علیه 

  السالبة.للعبارات 2.3 ،1 للعبارات الموجبة 3،2،1أمام كل عبارة الدرجات التالیة:

وتجمع الدرجات االجمالیة في نهایة ورقة اإلجابة، وتدل الدرجات المرتفعة على المقیاس 

على ارتفاع مستوى الدافعیة لإلنجاز لدى المعلم. أما الدرجات المنخفضة فتدل على 

  فإن:   ،عبارة 32حیث المقیاس یتكون من ، انخفاض مستوى الدافعیة لإلنجاز لدیه

  .درجة 3x32=96 :للمقیاس قصوىالدرجة ال-
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  .درجة 1x32=32 :الدرجة الصغرى للمقیاس-

  الموجبة والسالبة: الدافعیة لإلنجاز والجدول التالي یوضح توزیع عبارات مقیاس
  الدافعیة لإلنجاز الموجبة والسالبة مقیاس عبارات) توزیع 23جدول رقم (              

  

  زمن تطبیق المقیاس:-3.2

            لیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن ما الحظناه خالل الدراسة االستطالعیة 

         د) 30 –20(دقیقة  ینوثالث عشرینى فقراته یتراوح ما بین أن الوقت المستغرق لإلجابة عل

  تقدیم المثال التوضیحي.علیمات و هذا بعد قراءة التو 

  الخصائص السیكومتریة للمقیاس:-4.2

  على البیئة الجزائریة تم التحقق من صدقه من خالل  الدافعیة لإلنجاز لتكییف مقیاس

  صدق المحكمین واالتساق الداخلي.

  صدق المقیاس:-1.4.2

  صدق المحكمین:                                                                               -      

تم عرض المقیاس على عشرة أساتذة محكمین في علم النفس المدرسي وعلوم التربیة من  

بهدف التحقق من مالءمة المقیاس لتحقیق أغراض  مولود معمري، تیزي وزوجامعة 

  الدراسة، حیث طلب إلیهم الحكم على مدى مالءمة عبارات المقیاس لعینة الدراسة، 

المقیاس من حیث تمثیلها للبعد الذي أعدت من وأن یحكموا على كل عبارة من عبارات 

أجله. وقد تم حساب معامل االتفاق بین المحكمین على كل عبارة من عبارات المقیاس 

  وبناء على ذلك جاءت النتائج على النحو التالي: :باستخدام معادلة كوبر

  %.100=100) ×0+10÷(10 هي: المقیاس عبارات كل نسبة االتفاق على -

  

  

  

  العدد  عبارات المقیاس  أنواع العبارات
  16  30،29،27،23،21،20،18،17،16،12،10،8،5،3،2،1  العبارات الموجبة
  16  32،31،28،26،25،24،22،19،15،14،13،11،9،7،6،4  العبارات السالبة
  32  المجمــــــــــــــــوع
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  االتساق الداخلي: صدق- 

بعد االنتهاء من إجراءات صدق المحكمین تم تطبیق المقیاس على عینة استطالعیة من 

 معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيمن  معلمًا ومعلمةً ) 40خارج عینة الدراسة بلغ عدد أفرادها (

للمقیاس، حیث تم  ، وذلك بهدف التحقق من االتساق الداخليبمدرستین ببوزقن وعزازقة

حساب معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المقیاس مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه 

العبارة، وكذلك حساب معامل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للمقیاس. وبعد حساب ارتباط 

یجب أن تحقق  العبارات تم اعتماد معیارین لإلبقاء على العبارة في المقیاس، وبناء على ذلك

  العبارة المعیارین المعتمدین معًا، وال یكفي توفر أحدهما دون اآلخر. وهذان المعیاران هما: 

  أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، -1

  حدهما دون اآلخر وكذلك مع الدرجة الكلیة للمقیاس، وال یكفي تمتعها بداللة إحصائیة على أ

أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، ومع الدرجة الكلیة للمقیاس -2

. وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات المقیاس لم یتم استبعاد أي 0.25عن 

  عبارة. 32عبارة وبذلك تم الحفاظ على المقیاس كله المكَون من 

عامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة للبعد حساب م-أ

  ة كما هو مبین في الجدول التالي:الذي تنتمي إلیه للعینة االستطالعی
  والدرجة الكلیة للبعد  بین كل عبارة من عبارات المقیاس ) قیم معامالت االرتباط24جدول رقم (

  البعد الخامس  البعد الرابع  الثالث البعد البعد الثاني  البعد األول

  مستوى التنافس  مستوى إدراك الزمن  مستوى األداء  مستوى المثابرة  مستوى الطموح

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

1  0.417**  2  0.754**  3  0.580**  4  0.275**  5  0.420**  

6  0.551**  10  0.288**  7  0.322**  8  0.463**  9  0.391**  

11  0.312**  12  0.523**  13  0.331**  14  0.361**  15  0.378**  

23  0.266**  19  0.661**  16  0.588**  17  0.518**  18  0.429**  

    24  0.705**  21  0.445**  22  0.605**  20  0.588**  

27  0.619**  26  0.355**  30  0.440**  25  0.711**  

31  0.442**  28  0.710**          

32  0.595**  29  0.427**  

  

  0.01** دالة عند مستوى          

من عبارات مقیاس  أن قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة) 24( یتبین من جدول رقم

تراوحت  )40ن=(تنتمي إلیه للعینة االستطالعیةوالدرجة الكلیة للبعد الذي الدافعیة لإلنجاز 
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  . 0.01دالة عند مستوى الداللة  وجاءت االستطالعیة لعینة الدراسة 0.754و 0.266بین 

  وهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان.

  .لیة للمقیاسحساب معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد والدرجة الك-ب
  للمقیاس) معامل االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة 25جدول رقم (          

  معامل االرتباط  اسم البعد  رقم البعد

  **0.665  مستوى الطموح  1

  *0.352  مستوى المثابرة  2

  **0.615  مستوى األداء  3

  **0.335  مستوى إدراك الزمن  4

  **0.519  مستوى التنافس  5
                    0.01** دالة عند مستوى   0.05* دالة عند مستوى                  

أن قیم معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد ) 25( یتبین من جدول رقم

 0.335والدرجة الكلیة للمقیاس تراوحت بین  الدافعیة لإلنجازالرئیسیة الخمسة لمقیاس 

. 0.01و 0.05دالة عند مستوى الداللة  جاءت) 40ن=(الدراسة االستطالعیةلعینة  0.665و

  وهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان.

حساب معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي لعبارات المقیاس لعینة الدراسة -ج 

  االستطالعیة كما هو مبین في الجدول التالي:
  ) قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي26جدول رقم (                           

  )40لعینة الدراسة االستطالعیة(ن= الدافعیة لإلنجازلعبارات مقیاس   

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

1  0.341**  17  0.625**  

2  0.472*  18  0.514**  

3  0.525**  19  0.638**  

4  0.392**  20  0.465**  

5  0.296**  21  0.681**  

6  0.585**  22  0.327*  

7  0.721**  23  0.265*  

8  0.519*  24  0.413**  

9 0.755** 25  0.528**  

10 0.434** 26  0.633**  

11  0.528**  27  0.415**  

12  0.332**  28  0.335**  
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  0.05* دالة عند مستوى                                              

  0.01** دالة عند مستوى                                      

أن قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي لعبارات ) 26( یتبین من جدول رقم

) 40ن=(لعینة الدراسة االستطالعیة 0.755و 0.265تراوحت بین  الدافعیة لإلنجازمقیاس 

وهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام . 0.01و 0.05دالة عند مستوى الداللة  جاءت

  اس في الدراسة الحالیة باطمئنان.المقی

  ثبات المقیاس: -2.4.2

كمؤشر على ثبات  كرونباخ-تم حسابه بطریقة ألفا الدافعیة لإلنجاز للتحقق من ثبات مقیاس

التجانس الداخلي للمقیاس وبطریقة التجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار لدى عینة 

  .)40ن=(الدراسة استطالعیة
  ) قیم معامالت الثبات بطریقتي معامل ثبات ألفا كرونباخ 27جدول رقم (

  )40ن=(االستطالعیةلعینة الدراسة  الدافعیة لإلنجاز والتجزئة النصفیة لمقیاس        
  قیم معامالت االرتباط           

  التجزئة النصفیة           ألفا كرونباخ

  0.815  معامل ثبات النصف األول  0.685

  0.840  معامل ثبات النصف الثاني

  0.742  بروان-سبیرمان

   ،0.685كرونباخ بلغت  ) أن قیمة معامل الثبات بطریقة ألفا27یتبین من جدول رقم (

  وبلغت ، 0.815وبطریقة التجزئة النصفیة بلغت قیمة معامل ثبات النصف األول 

   .0.742براون-وجاءت نتیجة سبیرمان .0.840قیمة معامل ثبات النصف الثاني

  أن المقیاس یتمتع بدرجة ثبات جیدة مما یسمح استخدامه  وهذه النتیجة تدل على

   في الدراسة الحالیة باطمئنان.

  تطبیق المقیاس: طریقة-3.4.2

  بعد توزیع نسخ من المقیاس وشرح الهدف من الدراسة وقراءة تعلیمة التطبیق تم       

13  0.515**  29  0.288**  

14  0.622**  30  0.574**  

15  0.412**  31  0.405**  

16  0.318**  32  0.510**  
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على أساس أداة تقیس جانبًا من جوانب شخصیة الفرد، وأنه ال توجد  للمعلمینتقدیم المقیاس 

إجابات صحیحة وأخرى خاطئة، وأن اإلجابة الصادقة والمعبرة عن رأیه هي أساس فهمه 

  نفسه.ل

  زمن تطبیق المقیاس:-4.4.2

لیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن الحظُت خالل الدراسة االستطالعیة أن الوقت     

دقیقة  30و 25كان یتراوح بین  أفراد العینةالمستغرق لإلجابة على عبارات المقیاس من قبل 

  وهذا بعد قراءة التعلیمات وتقدیم المثال التوضیحي.

  الوظیفي: مقیاس الرضا- 3

  طریقة تقدیر درجاته:و  وصف المقیاس-1.3

) للتعرف على مدى رضا 2000سنة( هذا المقیاس عبد الرحمن صالح األزرق صمم

وهي تمثل عمل المعلم ب تتصلبعاد أ أربعةقیاس من خالل المعلمین نحو مهنة التدریس 

  مصادر للرضا عن المهنة.

المبحوثین بواسطة مفتاح معد دّونت علیه بالنسبة لتصحیح المقیاس فتصحح إجابات 

  للعبارات السالبة. 5،4،3،2،1و للعبارات الموجبة 1،2،3،4،5أمام كل عبارة الدرجات التالیة:

وتجمع الدرجات االجمالیة في نهایة ورقة اإلجابة، وتدل الدرجات المرتفعة على المقیاس 

الدرجات المنخفضة فتدل على انخفاض الوظیفي لدى المعلم. أما الرضا  مستوىعلى ارتفاع 

  مستوى الرضا الوظیفي لدیه.

  عبارة فإن:   33وحیث المقیاس یتكون من 

  .درجة 5x33=165: للمقیاس قصوىالدرجة ال- 

  .درجة 1x33=33: الدرجة الصغرى للمقیاس- 

  :نات المقیاسمكّو -2.3

  هي: عبارة موزعة على أربعة أبعاد) 33( من الرضا الوظیفي یتكون مقیاس

  .الرضا عن مدى تحقیق المهنة للذات- 2. المزایا المادیةالرضا عن المرتبات و -1

 الرضا عن عالقته بالمسؤولین.-4.ظروفهالرضا عن طبیعة العمل و -3
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    الرضا الوظیفي) توزیع أبعاد وعبارات مقیاس 28جدول رقم (          

  والجدول التالي یوضح توزیع عبارات مقیاس الرضا الوظیفي الموجبة والسالبة:
  الموجبة والسالبة الرضا الوظیفي مقیاس ) توزیع عبارات29نجدول رقم (              

  زمن تطبیق المقیاس:-3.3

لیس للمقیاس زمن محدد للتطبیق، لكن الحظُت خالل الدراسة االستطالعیة أن الوقت     

دقیقة  30و 25كان یتراوح بین  أفراد العینةالمستغرق لإلجابة على عبارات المقیاس من قبل 

  وهذا بعد قراءة التعلیمات وتقدیم المثال التوضیحي.

  الخصائص السیكومتریة للمقیاس:-4.3

  على البیئة الجزائریة تم التحقق من صدقه من خالل  الرضا الوظیفي مقیاسلتكییف 

  صدق المحكمین واالتساق الداخلي.

  صدق المقیاس:-1.4.3

  صدق المحكمین:                                                                               -      

في علم النفس المدرسي وعلوم التربیة من تم عرض المقیاس على عشرة أساتذة محكمین  

بهدف التحقق من مالءمة المقیاس لتحقیق أغراض  مولود معمري، تیزي وزوجامعة 

  الدراسة، حیث طلب إلیهم الحكم على مدى مالءمة عبارات المقیاس لعینة الدراسة، 

عدد   اسم البعد  األبعاد

  هعبارات

  العبارات التي تمثله

  33،15،12،8،5،1  06  الرضا عن المرتبات والمزایا المادیة  األول
  29،24،22،19،16،13،9،2  08  الرضا عن مدى تحقیق المهنة للذات  الثاني
  32،31،30،28،27،26،25،20،17،10،6،3  12  الرضا عن طبیعة العمل وظروفه  الثالث
  23،21،18،14،11،7،4  07  الرضا عن عالقته بالمسؤولین  الرابع

    33  المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع

  العدد  عبارات المقیاس  أنواع العبارات
  17  29،28،27،24،21،16،15،14،12،11،10،9،6،5،4،3،2  العبارات الموجبة
  16  1،7،8،13،17،18،19،20،22،23،25،26،30،31،32،33  العبارات السالبة
  33  المجمــــــــــــــــوع
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من  وأن یحكموا على كل عبارة من عبارات المقیاس من حیث تمثیلها للبعد الذي أعدت

أجله. وقد تم حساب معامل االتفاق بین المحكمین على كل عبارة من عبارات المقیاس 

  وبناء على ذلك جاءت النتائج على النحو التالي: :باستخدام معادلة كوبر

  %.100=100) ×0+10÷(10 هي: المقیاس عبارات كل نسبة االتفاق على -

  االتساق الداخلي: صدق- 

صدق المحكمین تم تطبیق المقیاس على عینة استطالعیة من بعد االنتهاء من إجراءات 

 معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيمن  معلمًا ومعلمةً ) 40خارج عینة الدراسة بلغ عدد أفرادها (

  للمقیاس  ، وذلك بهدف التحقق من االتساق الداخليبوزقن وعزازقة بدائرتي بمدرستین

  حیث تم حساب معامل ارتباط كل عبارة من عبارات المقیاس مع الدرجة الكلیة للبعد 

  الذي تنتمي إلیه العبارة، وكذلك حساب معامل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للمقیاس. 

  وبعد حساب ارتباط العبارات تم اعتماد معیارین لإلبقاء على العبارة في المقیاس، وبناء 

على ذلك یجب أن تحقق العبارة المعیارین المعتمدین معًا، وال یكفي توفر أحدهما دون 

  اآلخر. وهذان المعیاران هما: 

  أن تتمتع العبارة بداللة إحصائیة في ارتباطها مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، -1

  ة على أحدهما دون اآلخر وكذلك مع الدرجة الكلیة للمقیاس، وال یكفي تمتعها بداللة إحصائی

أال یقل ارتباط العبارة مع الدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه، ومع الدرجة الكلیة للمقیاس -2

. وبعد تطبیق المعیارین السابقین على جمیع عبارات المقیاس لم یتم استبعاد أي 0.25عن 

  عبارة. 33عبارة وبذلك تم الحفاظ على المقیاس كله المكَون من 

حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات المقیاس والدرجة الكلیة للبعد -أ

  الذي تنتمي إلیه للعینة االستطالعیة كما هو مبین في الجدول التالي:
  والدرجة الكلیة للبعد  بین كل عبارة من عبارات المقیاس ) قیم معامالت االرتباط30جدول رقم (

  البعد الرابع  البعد الثالث الثانيالبعد   البعد األول

الرضا عن المرتبات 

  والمزایا المادیة

الرضا عن مدى تحقیق 

  المهنة للذات

الرضا عن طبیعة 

  العمل وظروفه

الرضا عن عالقته 

  بالمسؤولین

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

رقم 

  العبارة

معامل 

  االرتباط

1  0.517**  2  0.451**  3  0.280**  4  0.293**  

5  0.571**  9  0.278**  6  0.346**  7  0.426**  

8  0.482**  13  0.322**  10  0.531**  11  0.371**  

12  0.259**  16  0.569**  17  0.540**  14  0.518**  
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15  0.544**  19  0.683**  20  0.318**  18  0.605**  

33  0.329**  22  0.565**  25  0.552**  21  0.344**  

    24  0.421**  26  0.437**  23  0.457**  

29  0.500**  27  0.326**      

    28  0.324**  

30  0.486**  

31  0.395**  

32  0.636**  

  

  0.01** دالة عند مستوى                 

   عبارات مقیاسمن  أن قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة) 30( یتبین من جدول رقم

تراوحت  )40ن=(والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه للعینة االستطالعیة الرضا الوظیفي

  . 0.01دالة عند مستوى الداللة  وجاءت االستطالعیة لعینة الدراسة 0.683و 0.259بین 

  وهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان.

حساب معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئیسیة والدرجة الكلیة -ب

  كما هو مبین في الجدول التالي: )40ن=(للمقیاس للعینة االستطالعیة 
  للمقیاسرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة ا) معامل 31جدول رقم (          

  معامل االرتباط  اسم البعد  رقم البعد

  **0.446  الرضا عن المرتبات والمزایا المادیة  1

  **0.512  الرضا عن مدى تحقیق المهنة للذات  2

  **0.387  الرضا عن طبیعة العمل وظروفه  3

  **0.425  الرضا عن عالقته بالمسؤولین  4

     0.01* دالة عند مستوى *                     

أن قیم معامالت االرتباط بین مجموع درجات كل بعد من األبعاد ) 31( یتبین من جدول رقم

 0.387والدرجة الكلیة للمقیاس تراوحت بین  الرضا الوظیفيالرئیسیة الخمسة لمقیاس 

. 0.01و 0.05دالة عند مستوى الداللة  جاءت) 40ن=(لعینة الدراسة االستطالعیة 0.512و

  المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان.وهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام 

  حساب معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي لعبارات المقیاس لعینة -ج 

  الدراسة االستطالعیة كما هو مبین في الجدول التالي:
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  ) قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي32جدول رقم (

  )40لعینة الدراسة االستطالعیة(ن= الرضا الوظیفيلعبارات مقیاس 
رقم 

  العبارة
معامل 

  االرتباط
رقم 

  العبارة
معامل 

  االرتباط
رقم 

  العبارة
معامل 

  االرتباط
1  0.456**  12  0.315**  23  0.327*  
2  0.372*  13  0.648**  24  0.255*  
3  0.533**  14  0.443**  25  0.405**  
4  0.395**  15  0.652**  26  0.514**  
5  0.277**  16  0.440**  27  0.349**  
6  0.545*  17  0.322**  28  0.531**  
7  0.662**  18  0.610**  29  0.428**  
8  0.551**  19  0.525**  30  0.349**  
9  0.705*  20  0.636**  31  0.420**  
10  0.541**  21  0.478**  32  0.312**  
11  0.654**  22  0.389**  33  0.417**  

  

                                        0.01* دالة عند مستوى * 0.05دالة عند مستوى  *                                   

أن قیم معامالت االرتباط بین كل عبارة والمجموع الكلي لعبارات ) 32( یتبین من جدول رقم

) 40ن=(لعینة الدراسة االستطالعیة 0.705و 0.255تراوحت بین  الرضا الوظیفيمقیاس 

وهذه النتیجة تشیر إلى إمكانیة استخدام . 0.01و 0.05مستوى الداللة  دالة عند جاءت

                          المقیاس في الدراسة الحالیة باطمئنان.

  ثبات المقیاس: -2.4.3

كمؤشر على ثبات  كرونباخ-تم حسابه بطریقة ألفا الرضا الوظیفي للتحقق من ثبات مقیاس

التجانس الداخلي للمقیاس وبطریقة التجزئة النصفیة كمؤشر على ثبات االستقرار لدى عینة 

  .)40ن=(الدراسة استطالعیة
  ) قیم معامالت الثبات بطریقتي معامل ثبات ألفا كرونباخ 33جدول رقم (

  )40ن=(الدراسة االستطالعیةلعینة  الرضا الوظیفي والتجزئة النصفیة لمقیاس                     

  قیم معامالت االرتباط           

  التجزئة النصفیة           ألفا كرونباخ

  0.725  معامل ثبات النصف األول  0.575
  0.760  معامل ثبات النصف الثاني

  0.751  بروان-سبیرمان

   ،0.575بلغت  كرونباخ ) أن قیمة معامل الثبات بطریقة ألفا33یتبین من جدول رقم (
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  وبلغت ، 0.725وبطریقة التجزئة النصفیة بلغت قیمة معامل ثبات النصف األول 

   .0.751براون-وجاءت نتیجة سبیرمان .0.760قیمة معامل ثبات النصف الثاني

  أن المقیاس یتمتع بدرجة ثبات جیدة مما یسمح استخدامه  وهذه النتیجة تدل على

   في الدراسة الحالیة باطمئنان.

   خامسًا: إجراءات تطبیق الدراسة:

بعد التأكد من سالمة وصالحیة أدوات جمع البیانات وتحدید المؤسسات التعلیمیة إلجراء 

الدراسة األساسیة، تم اتباع مجموعة من الخطوات اإلجرائیة عند تطبیق األدوات في كل 

ع تنفیذ عملیة توزیمؤسسة تعلیمیة من المؤسسات التي شملتها الدراسة. وكان اإلشراف على 

وذلك خالل استغالل فرصة الندوات التربویة التي كان  نسخ من األدوات من قبل الطالبة

حرصا على جدیة العملیة وجدیة أفراد  لفائدة المعلمین الدائرة اإلداریة والتربویة ینظمها مفتش

 نضباط. وكانتأبدى المستجیبون الكثیر من االهتمام بالتجاوب واالو العینة أثناء اإلجابة، 

  خطوات تطبیق الدراسة على النحو اآلتي:

  مولود معمري استالم رخصة من رئیس قسم علم النفس بجامعة  الخطوة األولى:- 1

  األساسیة.  و االستطالعیة  تینإلجراء الدراس بتیزي وزو

  مصلحة التمدرس بمدیریة التربیة لوالیة رئیس  لقاء الخطوة الثانیة:- 2

الموافقة إلجراء الدراسة المیدانیة (االستطالعیة واألساسیة)  ةرخصلمنح  تیزي وزو

  . بدائرتي بوزقن وعزازقة بالمؤسسات التعلیمیة المختارة

  المختارة لتحدید موعد مع أفراد  المدارس االبتدائیة يلقاء مع مدیر الخطوة الثالثة: - 3

  عینة الدراسة.       

تم توزیع على كل فرد ظرف كبیر  الدراسة حیثلقاء مع أفراد عینة الخطوة الرابعة: -4

  مرفقة بصفحة البیانات الشخصیة،  ) من أدوات الدراسة03(ثالث نسخیحتوي على 

الندوات اییس الثالثة أحیانًا بصورة فردیة بالمدرسة، وأحیاًن أخرى خالل وتم تطبیق المق

  اریة والتربویة.التربویة التي تنظمها مدیریة التربیة بموافقة مفتش الدائرة اإلد
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  سادسًا: إجراءات تفریغ البیانات وٕاعدادها للتحلیل اإلحصائي:

لقد تم استخدام الحاسوب اآللي في تحلیل البیانات والوصول إلى النتائج نظرًا لتعدد متغیرات 

الدراسة وٕانجاز بعض العملیات الریاضیة المطلوبة، وقد تطلب ذلك تجهیز البیانات وتفریغها 

  وفق األسالیب المتعارف علیها في نظم الحاسوب لكي تتم عملیات الضبط والمراجعة في 

من خطوات التحلیل والمعالجة اإلحصائیة. وقد اتخذت هذه اإلجراءات الخطوات  كل خطوة

  التالیة: 

  تفریغ البیانات المتعلقة بكل فرد من أفراد عینة الدراسة في ورقة خاصة-1

)Feuille de calcul excel ( تتضمن البیانات األولیة والدرجات المتحصل عن المقاییس

 المستخدمة.

ز وفیه حَولت البیانات إلى رموز رقمیة، بحیث تم ترمیز فئات وضع دلیل للترمی-2

والمؤهل العلمي وسنوات األقدمیة المتغیرات مثل رقم فرد العینة والمؤسسة التعلیمیة والجنس 

، وتضمنت ورقة والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي ودرجات الذكاء الوجداني في المهنة

والبعض اآلخر به درجات  5إلى  1 أعمدة البعض بها رموز رقمیة تتدرج من 08 الحساب

وأدخلت جمیع هذه البیانات في ذاكرة  والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي، الذكاء الوجداني

 ) SPSS 8.0الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة من نوع (

 لتتم معالجتها إحصائیًا. 

   ابعًا: أسالیب المعالجة اإلحصائیة:س  

حساب المتوسطات استخدام أسلوب اإلحصاء الوصفي ل الختبار فرضیات الدراسة تم

، وأسلوب اإلحصاء االستداللي لحساب معامل ارتباط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  لإلنجازمتغیر مستقل) والدافعیة (للكشف عن العالقة بین الذكاء الوجداني بیرسون(ر) 

وحساب اختبار(ت) لداللة الفروق متغیر تابع ثاني)، ((متغیر تابع أول) والرضا الوظیفي 

 في المتغیرات السابقة الذكر. بین متوسطات درجات أفراد العینة
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  خالصة:- 

في الدراسة الحالیة تم القیام بخطوات إجرائیة عدیدة بدءًا بالدراسة االستطالعیة واستخدام 

أسلوب العینة العشوائیة الطبقیة  االرتباطي والمقارن، واختیار صفي من النوعالمنهج الو 

  وجدانيفي مقیاس الذكاء ال ةالمتمثلالدراسة  اتلقیاس متغیر  ثالثة مقاییسواستعمال 

ي الدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي لعبد الرحمان صالح ومقیاس، )2001لعثمان ورزق( 

كما تم القیام بخطوات إجرائیة أخرى عند تطبیق المقاییس، واستخدم  ).2000األزرق(

الحاسوب اآللي لتفریغ البیانات وتحلیلها إحصائیًا واستعمال بعض أسالیب اإلحصاء 

 الوصفي واالستداللي للمعالجة اإلحصائیة. 

 

  

  

 



 

 

 

 

 الفصل السابع:

  عرض و تفسیر و مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة
  تمھید 

  أوالً:عرض نتائج الدراسة المیدانیة 

عرض نتائج المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة للذكاء الوجداني و الدافعیة  -1
  لإلنجاز و الرضا الوظیفي لدى أفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیر الجنس. 

نتائج المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة للذكاء الوجداني و الدافعیة عرض  -2
 لإلنجاز و الرضا الوظیفي لدى أفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیر المستوى التعلیمي.

عرض نتائج المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة للذكاء الوجداني و الدافعیة  -3
دى أفراد عینة الدراسة وفقا لمتغیر سنوات األقدمیة في لإلنجاز و الرضا الوظیفي ل

 التعلیم.
 عرض نتائج فرضیات الدراسة على أساس معامل ارتباط بیرسون -4
 عرض نتائج فرضیات الدراسة على أساس اختبار (ت) -5
 ملخص نتائج الدراسة المیدانیة -6
 ثانیاً:تفسیر و مناقشة نتائج الدراسة المیدانیة -7

 



نتائج الدراسة المیدانیة مناقشةتفسیر وو عرض الفصل السابع: 	
 

- 167 - 

 

 تمهید:- 

یتضمن هذا الفصل عرض ومناقشة وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیة كما أفرزتها المعالجة 

اإلحصائیة للبیانات المحصل علیها بعد تطبیق األدوات على عینة الدراسة األساسیة. 

وألغراض اختبار فرضیات الدراسة تم استخدام األسالیب اإلحصائیة المناسبة والمتمثلة في 

مدى صدق التوقعات المعبر عنها من خالل  لمعرفةون(ر) واختبار(ت) و معامل ارتباط بیرس

 كل فرضیة من فرضیات الدراسة.

   عرض نتائج الدراسة المیدانیة: :الً أّو 

أثناء عرض األسالیب اإلحصائیة المستعملة في الدراسة الحالیة تم اإلشارة إلى معامل  

   العامة التأكد من تحقیق الفرضیة االرتباط المستخدم للقیام بالمعالجة اإلحصائیة حول

  ، الدافعیة لإلنجازوكل من  الذكاء الوجدانيوالمتعلقة بالعالقة بین وفرضیاتها الجزئیة األولى 

) باعتبار أن بیانات المتغیر رهو معامل ارتباط بیرسون الذي یرمز له ب( والرضا الوظیفي

  ) الرضا الوظیفيالدافعیة لإلنجاز و (ن وبیانات المتغیرین التابعی) الذكاء الوجداني(المستقل 

والهدف من استخدام هذا األسلوب اإلحصائي هو الوصول إلى قیمة  هي بیانات كمیة.

  ارتباط تؤكد أو تنفي صحة الفرضیتین األولى والثانیة، باإلضافة إلى اتجاه هذه العالقة. 

   التأكد من تحقیق الفرضیةبالمعالجة اإلحصائیة حول  كما أن االختبار المستخدم للقیام

   بین أفراد العینة الذكاء الوجدانيوفرضیاتها الجزئیة والمتعلقة بالفروق في  نیةالثا العامة

 العامة ، والفرضیةالتعلیمفي  األقدمیةوسنوات  المستوى التعلیميو  الجنس اتلمتغیر  وفقاً 

بین أفراد العینة وفقًا  لإلنجازالدافعیة  في وفرضیاتها الجزئیة والمتعلقة بالفروق ثالثةال

 العامة الرابعة ، والفرضیةوسنوات األقدمیة في التعلیم المستوى التعلیميو  ي الجنسمتغیر ل

ي متغیر ل بین أفراد العینة وفقاً  في الرضا الوظیفي وفرضیاتها الجزئیة والمتعلقة بالفروق

هو اختبار(ت) والهدف من استخدامه  وسنوات األقدمیة في التعلیم المستوى التعلیميو  الجنس

هو الوصول إلى نتائج تعرفنا على ما إذا كانت فرضیات الفروق تقبل أم ترفض، ومعناه 

والرضا  نجازلإلدافعیة الو  الذكاء الوجدانيالكشف عن الفروق بین أفراد عینة الدراسة في 

  . وسنوات األقدمیة في التعلیم المستوى التعلیميو  الجنس اتمتغیر ل وفقاً  الوظیفي
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للذكاء الوجداني والدافعیة لإلنجاز  نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة- 1

  أفراد عینة الدراسة وفقًا لمتغیر الجنس:لدى  والرضا الوظیفي
  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 34جدول رقم (

  وفقًا لمتغیر الجنس و الرضا الوظیفي و الدافعیة لالنجاز الوجدانيالذكاء  في العینةلدى أفراد 
  

  

  

  

  

  

أفرد عینة ) نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى 34یتبین من جدول رقم (

وحینما نقارن  ،الوظیفي الرضاو  الدافعیة لإلنجازلوجداني و الذكاء ا في الدراسة من الذكور واإلناث

  بین نتائج أفراد العینة نالحظ ما یلي:

حیث بلغ  الذكور المعلمین أعلى عند وجدانيالذكاء ال درجات أن مجموع متوسط -

  .181.65 المعلماتبینما بلغ عند ، 187.01

، حیث بلغ الذكور المعلمینأعلى عند  الدافعیة لإلنجاز درجات أن مجموع متوسط -

  .68.73 المعلمات بینما بلغ عند ،70.23

، حیث بلغ المعلماتعند  بقلیل أعلى الرضا الوظیفي درجات أن مجموع متوسط -

  .105.15 المعلمین الذكور بینما بلغ عند ،106.20

بدرجات مرتفعة في  المعلمات نیتمیزون عن زمالئه رالمعلمین الذكو یظهر مما تقدم أن 

لإلنجاز، في حین تتمیز المعلمات عن زمالئهم المعلمین الذكور الذكاء الوجداني والدافعیة 

  بدرجات مرتفعة بقلیل في الرضا الوظیفي.

  

  

  

               

  البیانات        
  

  المتغیرات

  )69(ن=إنـــــــــــــــــــــــــاث  )51(ن=ورــــــــــــــــــذك

  المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  25.48  181.65  23.30  187.01  لوجدانيالذكاء ا

  6.43  68.73  6.96  70.23  الدافعیة لإلنجاز 

  15.76  106.20  23.30  105.15  الرضا الوظیفي
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  أفراد عینة الدراسة نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى - 2

  :التعلیميالمستوى وفقًا لمتغیر  والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي ذكاء الوجدانيلل
  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 35جدول رقم (

   المستوى التعلیمي وفقًا لمتغیر و الدافعیة لالنجاز و الرضا الوظیفي في الذكاء الوجداني لدى أفراد العینة
  

  

  

  

  

 

  

  

أفرد عینة ) نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى 35یتبین من جدول رقم (

وفقًا لمتغیر  والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي لوجدانيالذكاء ا في الدراسة من الذكور واإلناث

  وحینما نقارن بین نتائج أفراد العینة نالحظ ما یلي: ،المستوى التعلیمي

 ذوي المستوى الجامعي المعلمین أعلى عند وجدانيالذكاء ال درجات مجموع متوسطأن  -

  .182.61ذوي مستوى التعلیم الثانوي بینما بلغ عند ، 185.60حیث بلغ 

 ذوي المستوى الجامعي المعلمین عند متساوٍ  الدافعیة لالنجاز درجات أن مجموع متوسط -

هي متوسطات متقاربة  و 69.62و 69.05 على التوالي حیث بلغ وذوي مستوى التعلیم الثانوي

  جدًا.
 ذوي المستوى الجامعي المعلمین عند متساوٍ  الرضا الوظیفي درجات أن مجموع متوسط -

وهي متوسطات  105.77و 105.73 على التوالي حیث بلغ وذوي مستوى التعلیم الثانوي

  متقاربة جدًا.

م ذوي مستوى یتمیزون عن زمالئه المعلمین ذوي المستوى الجامعي یظهر مما تقدم أن

  .بدرجات مرتفعة في الذكاء الوجداني التعلیم الثانوي

  البیانات            

         المتغیر
المستوى 

  التعلیمي
المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  22.51  182.61  67  التعلیم الثانوي  الذكاء الوجداني

  27.18  185.60  53  التعلیم الجامعي

  6.67  69.62  67  التعلیم الثانوي  الدافعیة لإلنجاز
  6.73  69.05  53  التعلیم الجامعي

  20.53  105.77  67  التعلیم الثانوي  الرضا الوظیفي
  17.68  105.73  53  التعلیم الجامعي
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ودرجات ذوي مستوى التعلیم  درجات المعلمین ذوي المستوى الجامعي أن أیضاً  یظهركما    

  درجاتهم في الدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي متساویة.  الثانوي

  والدافعیة لإلنجاز  للذكاء الوجداني نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة- 3

  وفقًا لمتغیر سنوات األقدمیة في التعلیم: أفراد عینة الدراسةلدى  والرضا الوظیفي
  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 36جدول رقم (

   سنوات األقدمیة في التعلیموفقًا لمتغیر  الدافعیة لالنجاز و الرضا الوظیفيو  في الذكاء الوجداني لدى أفراد العینة

  

  

  

  

  

  

  

  

أفرد عینة ) نتائج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدى 36یتبین من جدول رقم (

وحینما نقارن بین نتائج  ،التعلیمسنوات األقدمیة في وفقًا لمتغیر  الوجدانيالذكاء  فيالدراسة 

  أفراد العینة نالحظ ما یلي:

   فأكثرسنة  16ذوي  المعلمین أعلى عند وجدانيالذكاء ال درجات أن مجموع متوسط -

سنة أقدمیة  16ذوي أقل من بینما بلغ عند ، 184.09حیث بلغ في مهنة التعلیم والتدریس، 

  متقاربة جدًا. إّال أنها، 183.58 في مهنة التعلیم

  سنة فأكثر  16ذوي  المعلمین أعلى عند الدافعیة لإلنجاز درجات أن مجموع متوسط -

سنة أقدمیة  16ذوي أقل من بینما بلغ عند ، 70.09حیث بلغ في مهنة التعلیم والتدریس، 

  .67.87 في مهنة التعلیم

  سنة  16ذوي أقل من  المعلمین أعلى عند الرضا الوظیفي درجات أن مجموع متوسط -

  سنة فأكثر 16ذوي بینما بلغ عند ، 108.76حیث بلغ في مهنة التعلیم والتدریس، 

  .104.30 أقدمیة في مهنة التعلیم 

  البیانات            

         المتغیر
  سنوات األقدمیة

  في التعلیم
المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

  24.74  183.58  39  سنة 16أقل من   الذكاء الوجداني

  24.71  184.09  81  سنة فأكثر 16

  6.54  67.87  39  سنة 16أقل من   الدافعیة لإلنجاز
  6.66  70.09  81  سنة فأكثر 16

  18.09  108.76  39  سنة 16أقل من   الرضا الوظیفي
  19.72  104.30  81  سنة فأكثر 16



نتائج الدراسة المیدانیة مناقشةتفسیر وو عرض الفصل السابع: 	
 

- 171 - 

 

بدرجات مرتفعة  یتمیزونمهنة التعلیم والتدریس  األقدمیة فيالمعلمین ذوي یظهر مما تقدم أن 

ذوي السنوات أقل أقدمیة في مهنة التعلیم  معن زمالئه والدافعیة لإلنجاز الذكاء الوجدانيفي 

بدرجات مرتفعة في  یتمیزونمهنة التعلیم  فيفي حین نجد أن ذوي األقل سنوات أقدمیة 

  الرضا الوظیفي من زمالئهم األكثر عدد سنوات األقدمیة في التعلیم، ومعناه أنه كلما 

  زاد عدد سنوات التعلیم والتدریس لدى المعلم زادت متاعبه وبذلك قل رضاه عن عمله 

ببالدنا حول ملف التقاعد المبكر لدى  2016/ 2015وما حدث خالل سنة ومهنته، 

المعلمین واألساتذة والتفكیر في ترك المهنة لدى أعداد كبیرة لدلیل صارخ وواضح عن 

التي یعیشها هؤالء المعلمون واألساتذة أثناء تأدیة  الوضعیة الصعبة والظروف القاسیة

   عملهم. 

  :عرض نتائج فرضیات الدراسة على أساس معامل ارتباط بیرسون-4

  :وفرضیاتها الجزئیة األولى العامة نتائج الفرضیة- 1.4   

دالة إحصائًیا بین درجات موجبة و  توجد عالقة"  األولى على أنه العامة تنص الفرضیة      

التعلیم  معلميالرضا الوظیفي لدى  كل من الدافعیة لإلنجاز ودرجاتالذكاء الوجداني 

األول في إشكالیة الدراسة  العام وتهدف هذه الفرضیة إلى اإلجابة عن التساؤل "االبتدائي

كل من الدافعیة  ودرجاتالذكاء الوجداني هل توجد عالقة دالة إحصائًیا بین درجات - وهو:

  ؟التعلیم االبتدائي مرحلة  معلميالوظیفي لدى  الرضا لإلنجاز

درجات دالة إحصائیًا بین موجبة و  األولى إلى توقع وجود عالقة العامة وُتشیر الفرضیة    

 مرحلة معلميالرضا الوظیفي لدى و  كل من الدافعیة لإلنجاز ودرجاتالذكاء الوجداني 

تم استخدام معامل  وفرضیاتها الجزئیة وللتأكد من مدى صدق هذه الفرضیة .التعلیم االبتدائي

الذكاء الوجداني ودرجات الدافعیة لإلنجاز ارتباط بیرسون(ر) لحساب العالقة بین درجات 

 التعلیم معلميلدى من جهة، والعالقة بین درجات الذكاء الوجداني ودرجات الرضا الوظیفي 

  .من جهة أخرى االبتدائي مرحلة

  األولى: الجزئیة الفرضیة یجةنت-1.1.4

دالة إحصائًیا بین موجبة و  توجد عالقة"  األولى على أنه الجزئیة تنص الفرضیة      

   ."التعلیم االبتدائي مرحلة معلميلدى  الدافعیة لإلنجاز ودرجاتالذكاء الوجداني درجات 
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الذكاء دالة إحصائیًا بین درجات موجبة و  إلى توقع وجود عالقة الفرضیة هذه وُتشیر    

   .التعلیم االبتدائي مرحلة معلميلدى  الدافعیة لإلنجاز ودرجاتالوجداني 

تم استخدام معامل ارتباط بیرسون(ر) لحساب  الجزئیة وللتأكد من مدى صدق هذه الفرضیة

التعلیم  مرحلة معلميلدى الذكاء الوجداني ودرجات الدافعیة لإلنجاز العالقة بین درجات 

  .االبتدائي
  الدافعیة لإلنجازدرجات الذكاء الوجداني و درجات العالقة بین قیمة ) 37جدول رقم ( 

  لدى أفراد عینة الدراسة وداللتها اإلحصائیة

       

  

  

  

  

وأن قیمة مستوى داللتها التي  - 0.007 ) أن قیمة(ر) بلغت37یتبین من جدول رقم (

  0.05من أكبر 0.943أي أن 0.05عن الحد المطلوب الذي هو تكبر 0.943هي

   الذكاء الوجدانيبین درجات  دالة إحصائیاً موجبة و  عالقةال توجد أنه هذا یعني و  

   .0.05التعلیم االبتدائي عند مستوى الداللة  معلميلدى  الدافعیة لإلنجازودرجات 

  :الثانیة الجزئیة الفرضیة یجةنت-2.1.4

دالة إحصائًیا بین موجبة و  توجد عالقة"  على أنه الثانیة الجزئیة تنص الفرضیة      

  . "التعلیم االبتدائي مرحلة معلميلدى  الرضا الوظیفي ودرجاتالذكاء الوجداني درجات 

الذكاء دالة إحصائیًا بین درجات موجبة و  إلى توقع وجود عالقة الفرضیة هذه وُتشیر    

   .التعلیم االبتدائي مرحلة معلميلدى  الرضا الوظیفي ودرجاتالوجداني 

تم استخدام معامل ارتباط بیرسون(ر) لحساب  الجزئیة وللتأكد من مدى صدق هذه الفرضیة

التعلیم  مرحلة معلميلدى  الرضا الوظیفي الذكاء الوجداني ودرجاتالعالقة بین درجات 

  .االبتدائي

  

  

  الداللة قیمة (ر)  المتغیرات

اإلحصائیة 

)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

  المعتمد

 0.05  0.943  - 0.007  الذكاء الوجداني

 دافعیة لإلنجازال
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  قیمة العالقة بین درجات الذكاء الوجداني ودرجات الرضا الوظیفي )38جدول رقم ( 

 لدى أفراد عینة الدراسة وداللتها اإلحصائیة

  

     

 

 

 

وأن قیمة مستوى داللتها التي  0.070 بلغت) أن قیمة(ر) 38یتبین من جدول رقم (

هذا یعني و  0.05من أكبر 0.445أي أن 0.05عن الحد المطلوب الذي هو تكبر 0.445هي

لدى  الرضا الوظیفيودرجات  الوجدانيالذكاء بین درجات  دالة إحصائیاً  عالقةال توجد أنه 

   .0.05التعلیم االبتدائي عند مستوى الداللة  معلمي

الثانیة، یمكن القول بأن الفرضیة العامة و  األولى وبناء على نتائج الفرضیتین الجزئیتین 

  األولى لم تتحقق على مستوى عینة الدراسة.

 اختبار(ت):عرض نتائج فرضیات الدراسة على أساس -5

  وفرضیاتها الجزئیة: نیةالثا العامة نتائج الفرضیة-1.5

توجد فروق دالة إحصائًیا "  وفرضیاتها الجزئیة على أنه نیةالثا العامة تنص الفرضیة      

 يوفقًا لمتغیر  لذكاء الوجدانيفي ا معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيبین متوسطات درجات 

 العامة الفرضیة هذه وتهدف  ".في التعلیماألقدمیة وسنوات  والمستوى التعلیمي الجنس

  في إشكالیة الدراسة وهو: نيالثا العام وفرضیاتها الجزئیة إلى اإلجابة عن التساؤل

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي درجاتهل توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات -

     األقدمیة في التعلیم؟وسنوات  والمستوى التعلیمي الجنس اتوفقًا لمتغیر  لذكاء الوجدانيفي ا

  وفرضیاتها الجزئیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا  العامة الثانیة وُتشیر الفرضیة   

 اتلمتغیر  وفقاً  الذكاء الوجدانيفي  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي درجات بین متوسطات

. وللتأكد من مدى صدق هذه األقدمیة في التعلیموسنوات  والمستوى التعلیمي الجنس

   الذكاء الوجدانيالفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین أفراد العینة في 

  الداللة قیمة (ر)  المتغیرات

اإلحصائیة 

)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

  المعتمد

 0.05  0.445  0.070  الوجدانيالذكاء 

  الرضا الوظیفي
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  .األقدمیة في التعلیموسنوات  والمستوى التعلیمي الجنس اتلمتغیر وفقًا 

    نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى:-1.1.5

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه     

  وفقًا لمتغیر الجنس. الذكاء الوجدانيفي  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيدرجات 

معلمي  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات    

وفقًا لمتغیر الجنس. وللتأكد من مدى صدق هذه  الذكاء الوجدانيفي  مرحلة التعلیم االبتدائي

  .الذكاء الوجدانيالفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین الذكور واإلناث في 
  أفراد عینة الدراسة ) الفروق بین متوسط درجات39جدول رقم (

  وفقًا لمتغیر الجنس الذكاء الوجدانيوقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة في  

   0.37) في اختبار لیفین بلغت فمستوى داللة ( ) أن قیمة39یتبین من جدول رقم (

، ویعني ذلك أنه لم یتم مخالفة  0.05وهذه القیمة هي أكبر من الحد الموضوع الذي هو 

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

وبالرجوع إلى الجدول نفسه نالحظ ). تر(تلك القیم الموجودة بالسطر األول من جدول اختبا

الحد  تكبر عن 0.23 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي 1.18قیمة(ت) بلغت  أن

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.23 أي أن، 0.05 المطلوب الذي هو

 یًا بیندالة إحصائالنتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

   .معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي في الذكاء الوجدانيالذكور واإلناث من 

   :الثانیةنتیجة الفرضیة الجزئیة -2.1.5 

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " على أنه ثانیةالجزئیة ال تنص الفرضیة     

  .المستوى التعلیميوفقًا لمتغیر  الذكاء الوجدانيفي  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيدرجات 

  البیانات      

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة   Sig  ف

  (ت)

 اتدرج

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.23  118 1.18 0.37  0.81  23.30 187.01 51  ذكور

  25.48  181.65  69  إناث
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معلمي  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات    

. وللتأكد من مدى المستوى التعلیمي وفقًا لمتغیر الذكاء الوجدانيفي  مرحلة التعلیم االبتدائي

  معلمي التعلیم االبتدائيصدق هذه الفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین 

   .الذكاء الوجدانيفي ذوي مستوى التعلیم الثانوي وذوي المستوى الجامعي  
  أفراد عینة الدراسة ) الفروق بین متوسط درجات40جدول رقم (

  المستوى التعلیميالذكاء الوجداني وفقًا لمتغیر وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة في  

   0.057) في اختبار لیفین بلغتف) أن قیمة مستوى داللة (40من جدول رقم ( یتبین

، ویعني ذلك أنه لم یتم مخالفة  0.05وهذه القیمة هي أكبر من الحد الموضوع الذي هو 

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

وبالرجوع إلى الجدول نفسه نالحظ ). تر(تلك القیم الموجودة بالسطر األول من جدول اختبا

الحد  تكبر عن 0.51 قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي وأن 0.65بلغتقیمة(ت)  أن

أنه الفروق غیر دالة  ومعناه 0.05أكبر من  0.51أي أن، 0.05 المطلوب الذي هو

 دالة إحصائیًا بینالنتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

في  ذوي مستوى التعلیم الثانوي وذوي المستوى الجامعي معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي

  الذكاء الوجداني. 

    :الثالثةنتیجة الفرضیة الجزئیة -3.1.5

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " على أنه ثالثةالجزئیة التنص الفرضیة      

  سنوات األقدمیة وفقًا لمتغیر  الذكاء الوجدانيفي  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيدرجات 

  في التعلیم".

  البیانات      

  التعلیميمستوى ا

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة   Sig  ف

  (ت)

 اتدرج

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

مستوى 

  الداللة

  المعتمد

  0.05  0.51  118 0.65 0.057  3.69  22.51 182.61 67  التعلیم الثانوي 

  27.18  185.60  53  التعلیم الجامعي
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معلمي  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات    

  سنوات األقدمیة في التعلیم. وفقًا لمتغیر الذكاء الوجدانيفي  بتدائيمرحلة التعلیم اال

المعلمین  وللتأكد من مدى صدق هذه الفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین

  في سنة فأكثر  16سنة وذوي سنوات األقدمیة من  16ذوي سنوات األقدمیة أقل من 

  .الذكاء الوجداني
  وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة أفراد عینة الدراسة بین متوسط درجات) الفروق 41جدول رقم (

  وفقاً لمتغیر سنوات األقدمیة في التعلیم الذكاء الوجدانيفي                    

   0.23) في اختبار لیفین بلغت ف) أن قیمة مستوى داللة (41یتبین من جدول رقم (

، ویعني ذلك أنه لم یتم مخالفة  0.05القیمة هي أكبر من الحد الموضوع الذي هو  وهذه

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

وبالرجوع إلى الجدول نفسه نالحظ ). تر(تلك القیم الموجودة بالسطر األول من جدول اختبا

 تكبر عن 0.91 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي -0.10 غتقیمة(ت) بل أن

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.91 أي أن، 0.05 الحد المطلوب الذي هو

 بین دالة إحصائیًا بینالنتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

سنة فأكثر  16سنة وذوي سنوات األقدمیة من  16المعلمین ذوي سنوات األقدمیة أقل من 

   .الذكاء الوجدانيفي 

، یمكن القول بأن الفرضیة العامة والثانیة والثالثة الجزئیة األولى وبناء على نتائج الفرضیات

  الثانیة لم تتحقق على مستوى عینة الدراسة.

  

  

 

  البیانات      

  سنوات االقدمیة 

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة   sig  ف

  (ت)

 اتدرج

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

مستوى 

  الداللة

  المعتمد

  0.05  0.91  118 -0.10 0.62  0.23  24.74 183.58 39  سنة 16أقل من 

  24.71  184.09  81  سنة فأكثر 16من 
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  وفرضیاتها الجزئیة: لثةالثا العامة نتائج الفرضیة-2.5

توجد فروق دالة إحصائًیا "  وفرضیاتها الجزئیة على أنه لثةالثا العامة تنص الفرضیة      

 اتوفقًا لمتغیر  الدافعیة لإلنجازفي  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيبین متوسطات درجات 

 العامة الفرضیة هذه وتهدف  ".األقدمیة في التعلیموسنوات  والمستوى التعلیمي الجنس

  في إشكالیة الدراسة وهو: لثالثا العام وفرضیاتها الجزئیة إلى اإلجابة عن التساؤل

   معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي درجاتهل توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات -

     األقدمیة في التعلیم؟وسنوات  والمستوى التعلیمي الجنس يوفقًا لمتغیر  الدافعیة لإلنجازفي 

  وفرضیاتها الجزئیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا  العامة الثانیة الفرضیةوُتشیر    

 اتلمتغیر وفقًا  الدافعیة لإلنجاز في معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي درجات بین متوسطات

. وللتأكد من مدى صدق هذه األقدمیة في التعلیموسنوات  والمستوى التعلیمي الجنس

وفقًا  الدافعیة لإلنجاز اختبار(ت) لحساب الفروق بین أفراد العینة فيالفرضیة تم استخدام 

  .األقدمیة في التعلیموسنوات  والمستوى التعلیمي الجنس اتلمتغیر 

    نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى:-1.2.5

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه     

  وفقًا لمتغیر الجنس. الدافعیة لإلنجاز في مرحلة التعلیم االبتدائيمعلمي درجات 

معلمي  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات    

وفقًا لمتغیر الجنس. وللتأكد من مدى صدق هذه  الدافعیة لإلنجاز في مرحلة التعلیم االبتدائي

  .الدافعیة لإلنجاز الفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین الذكور واإلناث في
   أفراد عینة الدراسة) الفروق بین 42جدول رقم (

   وفقًا لمتغیر الجنس الدافعیة لإلنجاز وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة في 

  البیانات      

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة   sig  ف

  (ت)

 اتدرج

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

  مستوى الداللة

  المعتمد

  0.05  0.22  118 1.21 0.62  0.24  6.96 70.23 51  ذكور

  6.43  68.73  69  إناث
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   0.24) في اختبار لیفین بلغت ف) أن قیمة مستوى داللة (42یتبین من جدول رقم (

، ویعني ذلك أنه لم یتم مخالفة  0.05وهذه القیمة هي أكبر من الحد الموضوع الذي هو 

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

ى الجدول نفسه نالحظ وبالرجوع إل). تر(تلك القیم الموجودة بالسطر األول من جدول اختبا

الحد  تكبر عن 0.22 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي 1.21قیمة(ت) بلغت  أن

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.22 أي أن، 0.05 المطلوب الذي هو

  دالة إحصائیًا النتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

  . الدافعیة لإلنجاز معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي فيالذكور واإلناث من  بین

    :نیةالثانتیجة الفرضیة الجزئیة -2.2.5

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " على أنه ثانیةالفرضیة الجزئیة ال تنص     

  .المستوى التعلیميوفقًا لمتغیر  الدافعیة لإلنجاز في معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيدرجات 

معلمي  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات    

. وللتأكد من مدى المستوى التعلیمي وفقًا لمتغیر الدافعیة لإلنجاز في مرحلة التعلیم االبتدائي

  معلمي التعلیم االبتدائيصدق هذه الفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین 

  .المستوى التعلیمي وفقًا لمتغیر الدافعیة لإلنجاز في 
   أفراد عینة الدراسة) الفروق بین 43جدول رقم (

  وفقًا لمتغیر المستوى التعلیمي الدافعیة لإلنجاز وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة في

  0.88) في اختبار لیفین بلغت ف) أن قیمة مستوى داللة (43یتبین من جدول رقم (

، ویعني ذلك أنه لم یتم مخالفة  0.05وهذه القیمة هي أكبر من الحد الموضوع الذي هو 

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

  البیانات      

  يالمستوى التعلیم

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

 اتدرج  قیمة (ت)  sig  ف

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

مستوى 

  الداللة

  المعتمد

  0.05  0.64  118 -0.46 0.88  0.02  6.67 69.62 67  التعلیم الثانوي 

  6.73  69.05  53  التعلیم الجامعي
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الجدول نفسه نالحظ  وبالرجوع إلى). تر(تلك القیم الموجودة بالسطر األول من جدول اختبا

الحد  تكبر عن 0.64 قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي وأن -0.46بلغتقیمة(ت)  أن

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.64 أي أن، 0.05 المطلوب الذي هو

 دالة إحصائیًا بینالنتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

  وفقًا لمتغیر المستوى التعلیمي.  الدافعیة لإلنجازمعلمي مرحلة التعلیم االبتدائي في 

    :لثةالثانتیجة الفرضیة الجزئیة -3.2.5

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " على أنه الثالثةتنص الفرضیة الجزئیة      

  سنوات األقدمیة وفقًا لمتغیر  الدافعیة لإلنجاز في معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيدرجات 

  في التعلیم".

معلمي  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات    

  سنوات األقدمیة في التعلیم. وفقًا لمتغیر الدافعیة لإلنجاز في مرحلة التعلیم االبتدائي

المعلمین  اختبار(ت) لحساب الفروق بینوللتأكد من مدى صدق هذه الفرضیة تم استخدام 

  في سنة فأكثر  16سنة وذوي سنوات األقدمیة من  16ذوي سنوات األقدمیة أقل من 

  .الدافعیة لإلنجاز
  وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة أفراد عینة الدراسة ) الفروق بین متوسط درجات44جدول رقم (

  لمتغیر سنوات األقدمیة في التعلیموفقًا  الدافعیة لإلنجاز في                   

   0.01) في اختبار لیفین بلغت ف) أن قیمة مستوى داللة (44یتبین من جدول رقم (

، ویعني ذلك أنه یتم مخالفة  0.05من الحد الموضوع الذي هو  أصغروهذه القیمة هي 

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

وبالرجوع إلى الجدول نفسه نالحظ ). تر(من جدول اختبا الثانيتلك القیم الموجودة بالسطر 

  البیانات      

  سنوات االقدمیة

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة   Sig  ف

  (ت)

 اتدرج

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

مستوى 

  الداللة

  المعتمد

  0.05  0.08  118 -1.72 0.91  0.01  6.54 67.87 39  سنة 16أقل من 

  6.66  70.09  81  سنة فأكثر 16من 
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 تكبر عن 0.08 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي -1.72 قیمة(ت) بلغت أن

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.08 أي أن، 0.05 الحد المطلوب الذي هو

 دالة إحصائیًا بینالنتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

سنة فأكثر  16سنة وذوي سنوات األقدمیة من  16المعلمین ذوي سنوات األقدمیة أقل من 

   .الدافعیة لإلنجاز في

، یمكن القول بأن الفرضیة العامة والثالثةوالثانیة  نتائج الفرضیات الجزئیة األولى وبناء على

  الثالثة لم تتحقق على مستوى عینة الدراسة.

  وفرضیاتها الجزئیة: رابعةال العامة نتائج الفرضیة-3.5

توجد فروق دالة إحصائًیا "  وفرضیاتها الجزئیة على أنه رابعةلا العامة تنص الفرضیة      

 يوفقًا لمتغیر  الرضا الوظیفيفي  االبتدائيمعلمي مرحلة التعلیم بین متوسطات درجات 

 العامة الفرضیة هذه وتهدف  ".األقدمیة في التعلیمسنوات و المستوى التعلیمي  الجنس و

  في إشكالیة الدراسة وهو: رابعال العام وفرضیاتها الجزئیة إلى اإلجابة عن التساؤل

   مرحلة التعلیم االبتدائيمعلمي  درجاتهل توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات -

     األقدمیة في التعلیم؟سنوات المستوى التعلیمي و  الجنس و يوفقًا لمتغیر  الرضا الوظیفي في

  وفرضیاتها الجزئیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا  العامة الثانیة وُتشیر الفرضیة   

 يلمتغیر وفقًا  الوظیفيالرضا  في معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي درجات بین متوسطات

. وللتأكد من مدى صدق هذه األقدمیة في التعلیمسنوات المستوى التعلیمي و  الجنس و

وفقًا  الرضا الوظیفي الفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین أفراد العینة في

  .األقدمیة في التعلیمسنوات المستوى التعلیمي و  الجنس و يلمتغیر 

    الفرضیة الجزئیة األولى:نتیجة -1.3.5

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " تنص الفرضیة الجزئیة األولى على أنه     

  وفقًا لمتغیر الجنس. الرضا الوظیفي في معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيدرجات 

 معلمي وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات    

وفقًا لمتغیر الجنس. وللتأكد من مدى صدق هذه  الرضا الوظیفي في مرحلة التعلیم االبتدائي

  .الرضا الوظیفي الفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین الذكور واإلناث في
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  )45جدول رقم (

   أفرد الفروق بین متوسط درجات 

  وفقًا لمتغیر الجنس الرضا الوظیفي وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة في 

   0.16) في اختبار لیفین بلغت ف) أن قیمة مستوى داللة (45جدول رقم (یتبین من 

، ویعني ذلك أنه لم یتم مخالفة  0.05وهذه القیمة هي أكبر من الحد الموضوع الذي هو 

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

وبالرجوع إلى الجدول نفسه نالحظ ). تر(تلك القیم الموجودة بالسطر األول من جدول اختبا

 تكبر عن 0.77 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي -0.29قیمة(ت) بلغت  أن

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.77 أي أن، 0.05 الحد المطلوب الذي هو

  دالة إحصائیًا النتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

  . الرضا الوظیفي معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي فيالذكور واإلناث من  بین

    :الثانیةنتیجة الفرضیة الجزئیة -2.3.5

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " على أنه ثانیةتنص الفرضیة الجزئیة ال     

  المستوى التعلیمي وفقًا لمتغیر  الرضا الوظیفي في معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيدرجات 

معلمي  وُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات    

  المستوى التعلیمي. وفقًا لمتغیر الرضا الوظیفي في مرحلة التعلیم االبتدائي

المعلمین  وللتأكد من مدى صدق هذه الفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین

  .الرضا الوظیفيفي ذوي مستوى التعلیم الثانوي وذوي المستوى الجامعي 

  

  

  

  البیانات      

  الجنس

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة   Sig  ف

  (ت)

 اتدرج

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

مستوى 

  الداللة

  المعتمد

  0.05  0.77  118 -0.29 0.16  1.92  23.30 105.15 51  ذكور

  15.76  106.20  69  إناث
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  وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة أفراد عینة الدراسة ) الفروق بین متوسط درجات46جدول رقم (

  المستوى التعلیميوفقًا لمتغیر  الرضا الوظیفي في                   

    0.60) في اختبار لیفین بلغتف) أن قیمة مستوى داللة (46یتبین من جدول رقم (

ویعني ذلك أنه لم یتم مخالفة  ، 0.05وهذه القیمة هي أكبر من الحد الموضوع الذي هو 

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

وبالرجوع إلى الجدول نفسه نالحظ ). تر(تلك القیم الموجودة بالسطر األول من جدول اختبا

الحد  تكبر عن 0.99 قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي وأن 0.01بلغتقیمة(ت)  أن

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.99 أي أن، 0.05 المطلوب الذي هو

 دالة إحصائیًا بینالنتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

   ذوي مستوى التعلیم الثانوي وذوي المستوى الجامعيمعلمي مرحلة التعلیم االبتدائي 

   الوظیفي.في الرضا 

    :لثةالثانتیجة الفرضیة الجزئیة -3.3.5

توجد فروق دالة إحصائًیا بین متوسطات  " على أنه ثالثةتنص الفرضیة الجزئیة ال     

  سنوات األقدمیة وفقًا لمتغیر  الرضا الوظیفي في معلمي مرحلة التعلیم االبتدائيدرجات 

  في التعلیم".

معلمي  وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجاتوُتشیر هذه الفرضیة إلى توقع     

  سنوات األقدمیة في التعلیم. وفقًا لمتغیر الرضا الوظیفي في مرحلة التعلیم االبتدائي

المعلمین  وللتأكد من مدى صدق هذه الفرضیة تم استخدام اختبار(ت) لحساب الفروق بین

  في سنة فأكثر  16سنة وذوي سنوات األقدمیة من  16ذوي سنوات األقدمیة أقل من 

  .الرضا الوظیفي

  البیانات      

  مستوى التعلیميال

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

قیمة   sig  ف

  (ت)

 اتدرج

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

مستوى 

  الداللة

  المعتمد

  0.05  0.99  118 0.01 0.60  0.26  20.53 105.77 67  التعلیم الثانوي 

  17.68  105.73  53  التعلیم الجامعي
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  وقیمة(ت) وداللتها اإلحصائیة أفراد عینة الدراسة ) الفروق بین متوسط درجات47جدول رقم (

  وفقاً لمتغیر سنوات األقدمیة في التعلیم الرضا الوظیفي في                   

   0.74) في اختبار لیفین بلغت فداللة () أن قیمة مستوى 47یتبین من جدول رقم (

یتم مخالفة  لم ، ویعني ذلك أنه 0.05من الحد الموضوع الذي هو  أكبروهذه القیمة هي 

وبالتالي عندما تحدد قیمة اختبار(ت) ستستخدم  ،فرضیة التباینات المتساویة في اختبار لیفین

وبالرجوع إلى الجدول نفسه نالحظ ). تر(من جدول اختبا األولتلك القیم الموجودة بالسطر 

الحد  تكبر عن 0.23 وأن قیمة مستوى داللتها المحسوبة التي هي 1.19 قیمة(ت) بلغت أن

ومعناه أنه الفروق غیر دالة  0.05أكبر من  0.23 أي أن، 0.05 المطلوب الذي هو

 بیندالة إحصائیًا النتیجة تدل على عدم وجود فروق  فهذه. 0.05 مستوى إحصائیا عند

سنة فأكثر  16سنة وذوي سنوات األقدمیة من  16المعلمین ذوي سنوات األقدمیة أقل من 

   .الرضا الوظیفي في

لفرضیة العامة ، یمكن القول بأن اوالثانیة والثالثة وبناء على نتائج الفرضیات الجزئیة األولى

  لم تتحقق على مستوى عینة الدراسة. الرابعة

  

  

  

  

  

  

  

  البیانات      

  سنوات االقدمیة

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

 اتدرج  قیمة (ت)  sig  ف

 الحریة

  الداللة

  اإلحصائیة

)sig.bilatérale(  

مستوى 

  الداللة

  المعتمد

  0.05  0.23  118 1.19 0.74  0.10  18.09 108.76 39  سنة 16أقل من 

  19.72  104.30  81  سنة فأكثر 16من 
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  المیدانیة: الدراسةملخص نتائج - 6

  المیدانیة) ملخص نتائج فرضیات الدراسة 48جدول رقم (                             

  :)48یتبین من جدول رقم (

و من جهة أخرى  ،من جهةأن العالقة بین الذكاء الوجداني و الدافعیة لالنجاز غیر دالة -

  .كذلك الذكاء الوجداني و الرضا الوظیفي غیر دالة أن العالقة بین

في كل من الذكاء  أفراد عینة الدراسة(معلمي مرحلة التعلیم االبتدائي)أن الفروق بین  -

 مع متغیر الجنس ،المستوى التعلیمي و كذا  سنوات االقدمیة في التعلیم سواء وجداني ال

المتعلقة بدراسة الفروق  في استجابات أفراد  ئجنتالكذلك بالنسبة ل الشيءنفس غیر دالة. 

الجنس (غیرات السابقة المت و الرضا الوظیفي حسب في الدافعیة لالنجاز الدراسة عینة

    . كذلك غیر دالةفهي  ) سنوات االقدمیة في التعلیم ،المستوى التعلیمي و

                :المیدانیة مناقشة نتائج الدراسةتفسیر و ثانیًا: 

  نتائج فرضیات الدراسة: مناقشةتفسیر و -1   

 الداللة  فرضیات الدراسة

  الفرضیة العامة األولى وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة: -1

   ...........لإلنجاز.........................................................العالقة بین الذكاء الوجداني والدافعیة -1.1     

  ...........العالقة بین الذكاء الوجداني والرضا الوظیفي..........................................................-2.1     

 

 غیر دالة

  غیر دالة

  :و الثالثة العامة الثانیة وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة الفرضیة-2

  ............أفراد عینة الدراسة في الذكاء الوجداني وفقًا لمتغیر الجنس.................................الفروق بین -1.2   

  ..................................ى التعلیميالمستو أفراد عینة الدراسة في الذكاء الوجداني وفقًا لمتغیر الفروق بین -2.2   

  بین أفراد عینة الدراسة في الذكاء الوجداني وفقا لمتغیر سنوات األقدمیة في التعلیم............... الفروق-2.3   

  

  غیر دالة

  غیر دالة

  غیر دالة

  : و الثالثة الفرضیة العامة الثالثة وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة-3

  ...........................................وفقًا لمتغیر الجنس الدافعیة لإلنجازأفراد عینة الدراسة في الفروق بین -1.3    

  أفراد عینة الدراسة في الدافعیة لإلنجاز وفقًا لمتغیر المستوى التعلیمي...............................الفروق بین  -2.3    

  ........................وفقًا لمتغیر سنوات األقدمیة في التعلیمالدافعیة لإلنجاز  أفراد عینة الدراسة فيالفروق بین -3.3    

  

  غیر دالة

  غیر دالة

  غیر دالة

  : و الثالثة وفرضیاتها الجزئیة األولى والثانیة رابعةالفرضیة العامة ال-4

  .............................................وفقًا لمتغیر الجنس الرضا الوظیفيأفراد عینة الدراسة في الفروق بین -1.4    

  أفراد عینة الدراسة في الرضا الوظیفي وفقًا لمتغیر المستوى التعلیمي..................................الفروق بین  2.4     

  .........................وفقًا لمتغیر سنوات األقدمیة في التعلیمالرضا الوظیفي  أفراد عینة الدراسة فيالفروق بین -3.4    

  

غیر دالة 

  غیر دالة

  غیر دالة
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  نتائج الفرضیة العامة األولى وفرضیاتها الجزئیة: ناقشةمتفسیر و - 1.1      

  نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى: مناقشةتفسیر و - 1.1.1    

  :العالقة بین الذكاء الوجداني والدافعیة لإلنجاز-      

  ) 37تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في جدول رقم (        

الدافعیة ودرجات  الذكاء الوجدانيبین درجات  دالة إحصائیاً موجبة و  عالقةعدم وجود 

  وهذه النتیجة ال تسیر  .0.05التعلیم االبتدائي عند مستوى الداللة  معلميلدى  لإلنجاز

  في اتجاه توقع الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى العینة المدروسة. 

  ى عینة الدراسة الحالیة بأن الذكاء الویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستو 

وجداني لدى المعلمین ال یؤثر في دافعیتهم لإلنجاز أثناء تأدیة العمل، بالرغم من أن بعض 

دراسات  إلیه تنتائج الدراسة الحالیة مع ما توصل الدراسات أثبتت عكس ذلك، ولذا اختلفت

  حیت أسفرت نتائجها عن وجود عالقة دالة إحصائیا  )2002) وكواسة(2001جوبرج(

   بین الذكاء الوجداني والدافعیة لإلنجاز.

  :ثانیةنتیجة الفرضیة الجزئیة ال مناقشةتفسیر و - 2.1.1    

  :العالقة بین الذكاء الوجداني والرضا الوظیفي-      

  ) 38الموضحة في جدول رقم ( ثانیةاإلحصائیة للفرضیة الجزئیة التُبَین النتیجة         

الرضا ودرجات  الذكاء الوجدانيبین درجات  دالة إحصائیاً موجبة و  عالقةعدم وجود 

  وهذه النتیجة ال تسیر  .0.05التعلیم االبتدائي عند مستوى الداللة  معلميلدى الوظیفي 

  في اتجاه توقع الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى العینة المدروسة.

  ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى عینة دراستنا بأن الذكاء الوجداني لدى المعلمین 

ال یؤثر في رضاهم المهني، مع العلم أن عددًا من الدراسات أثبتت عكس ذلك، حیث 

  ) 2004) وكارمیلي(2004باسو( دراسات إلیه تنتائج الدراسة الحالیة مع ما توصل اختلفت

 ) 2009) والزهراني ورشدي(2006) وتوماس سیه وآخرین(2005دووني(والنجهورن و 

   حیت كشفت نتائجها عن وجود عالقة دالة إحصائیا بین الذكاء الوجداني والرضا الوظیفي.

  وفرضیاتها الجزئیة: ثانیةنتائج الفرضیة العامة ال ناقشةمتفسیر و - 2.1      

  نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى: مناقشةتفسیر و - 1.2.1    
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  الفروق بین الذكور واإلناث من معلمي التعلیم االبتدائي في الذكاء الوجداني -      

  :وفقًا لمتغیر الجنس

  

  ) 39تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في جدول رقم (        

التعلیم  معلمي من في الذكاء الوجداني الذكور واإلناث بین دالة إحصائیاً و  فروقعدم وجود 

وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع الفرضیة، حیث لم  .0.05االبتدائي عند مستوى الداللة 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى عینة الدراسة تتحقق على مستوى العینة المدروسة. 

نتائج الدراسة  الحالیة بأن الجنس ال یؤثر في الذكاء الوجداني لدى المعلمین حیث اتفقت

 )2005) وموسى(2004) وشان(2001دراسات لیندلي( إلیه تالحالیة مع ما توصل

حیث كشفت نتائجها  )2011) والحسین(2010) والبظاظو(2010) والرشید(2006والنواجحة(

 اختلفت مع إّال أنهاعن عدم وجود فروق دالة إحصائیا بین الجنسین في الذكاء الوجداني، 

أسفرت عن وجود فروق دالة  التي )2002) والخضر والفضلي(2001(السمادوني دراسات 

  إحصائیا في الذكاء الوجداني بین الذكور واإلناث من المعلمین.  

  :الثانیةنتیجة الفرضیة الجزئیة  مناقشةتفسیر و - 2.2.1    

المستوى وفقًا لمتغیر  الفروق بین معلمي التعلیم االبتدائي في الذكاء الوجداني-      

  :التعلیمي

  ) 40الموضحة في جدول رقم ( ثانیةاإلحصائیة للفرضیة الجزئیة التُبَین النتیجة         

ذوي مستوى التعلیم الثانوي وذوي المستوى الجامعي  بین دالة إحصائیاً عدم وجود فروق و 

   .0.05عند مستوى الداللة  في الذكاء الوجداني التعلیم االبتدائي معلميل

وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى العینة 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى عینة الدراسة الحالیة بأن المستوى المدروسة. 

  التعلیمي للمعلمین ال یؤثر في ذكائهم الوجداني.

  :الثالثةنتیجة الفرضیة الجزئیة  مناقشةتفسیر و - 3.2.1    

   الفروق بین الذكور واإلناث من معلمي التعلیم االبتدائي في الذكاء الوجداني-      

  :وفقًا لمتغیر سنوات األقدمیة في التعلیم
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  ) 41الموضحة في جدول رقم ( ثالثةاإلحصائیة للفرضیة الجزئیة التُبَین النتیجة         

سنة وذوي سنوات  16ذوي سنوات األقدمیة أقل من  بین دالة إحصائیاً عدم وجود فروق و 

   .0.05عند مستوى الداللة  الذكاء الوجداني فيسنة فأكثر  16األقدمیة من 

وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى العینة 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى عینة الدراسة الحالیة بأن األقدمیة والخبرة المدروسة. 

نتائج الدراسة الحالیة مع ما المهنیة ال تؤثر في الذكاء الوجداني لدى المعلمین، وقد اتفقت 

حیث كشفت نتائجها  )2010والبظاظو( )2010) والرشید(2005دراسات موسى( توصل إلیه

عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا في الذكاء الوجداني وفقًا لمتغیر سنوات األقدمیة والخبرة 

مع دراسة السمادوني التي أسفرت عن وجود فروق دالة إحصائیًا  إّال أنها اختلفت في المهنة،

  الح الفئة األولى.بین ذوي األقدمیة والخبرة المهنیة لدى المعلمین في الذكاء الوجداني لص

  وفرضیاتها الجزئیة: ثالثةنتائج الفرضیة العامة ال ناقشةمتفسیر و - 3.1      

  نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى: مناقشةتفسیر و - 1.3.1    

  :الفروق بین معلمي التعلیم االبتدائي في الدافعیة لإلنجاز وفقًا لمتغیر الجنس-      

  ) 42تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في جدول رقم (        

التعلیم  معلمي الذكور واإلناث من بین في الدافعیة لإلنجاز دالة إحصائیاً عدم وجود فروق 

  وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع الفرضیة، حیث  .0.05االبتدائي عند مستوى الداللة 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى عینة لم تتحقق على مستوى العینة المدروسة. 

  ، وقد اتفقت الدراسة الحالیة بأن الجنس ال یؤثر في الدافعیة لإلنجاز لدى المعلمین

) 2003) والكنعان(1990) وسید الطّواب(1988دراسات تركي(نتائج الدراسة الحالیة مع 

حیث أسفرت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائیا في  )،2008وحسین بن عطاس الخیري(

 )1991محمد(مع دراسة  إّال أنها اختلفت، الدافعیة لإلنجاز بین الذكور واإلناث من المعلمین

  المعلمات.نتیجتها وجود فروق دالة إحصائیًا بین المعلمین الذكور و  أظهرتالتي 

  :الثانیةنتیجة الفرضیة الجزئیة  مناقشةتفسیر و - 2.3.1    

وفقًا لمتغیر المستوى  الدافعیة لإلنجازالفروق بین معلمي التعلیم االبتدائي في -      

  :التعلیمي
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  ) 43الموضحة في جدول رقم ( ثانیةتُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة ال        

  ذوي مستوى التعلیم الثانوي وذوي المستوى الجامعي  بین دالة إحصائیاً عدم وجود فروق و 

وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع  .0.05عند مستوى الداللة  في الدافعیة لإلنجاز

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى العینة المدروسة. 

  التعلیمي ال یؤثر في دافعیتهم لإلنجاز.مستوى عینة الدراسة الحالیة بأن مستوى المعلمین 

  :الثالثةنتیجة الفرضیة الجزئیة  مناقشةتفسیر و - 3.3.1    

وفقًا لمتغیر سنوات  الدافعیة لإلنجازالفروق بین معلمي التعلیم االبتدائي في -      

  :األقدمیة في التعلیم

  ) 44الموضحة في جدول رقم ( ثالثةتُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة ال        

سنة وذوي سنوات  16ذوي سنوات األقدمیة أقل من  بین دالة إحصائیاً عدم وجود فروق و 

   .في الدافعیة لإلنجاز سنة فأكثر 16األقدمیة من 

وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى العینة 

دمیة وخبرة قالنتیجة على مستوى عینة الدراسة الحالیة بأن أویمكن تفسیر هذه المدروسة. 

نتائج الدراسة الحالیة المعلمین في التعلیم والتدریس ال تؤثر في دافعیتهم لإلنجاز، وقد اتفقت 

لة كشفت عن عدم وجود فروق دا التي) 2008دراسة حسین بن عطاس الخیري(مع 

  إحصائیًا في الدافعیة لإلنجاز.

  وفرضیاتها الجزئیة: رابعةنتائج الفرضیة العامة ال ناقشةمتفسیر و - 4.1      

  نتیجة الفرضیة الجزئیة األولى: مناقشةتفسیر و - 1.4.1    

  :الفروق بین معلمي التعلیم االبتدائي في الرضا الوظیفي وفقًا لمتغیر الجنس-      

  ) 45تُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة األولى الموضحة في جدول رقم (        

التعلیم  معلمي الذكور واإلناث من بین في الرضا الوظیفي دالة إحصائیاً عدم وجود فروق 

  وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع الفرضیة، حیث  .0.05االبتدائي عند مستوى الداللة 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى عینة  على مستوى العینة المدروسة.لم تتحقق 

نتائج الدراسة الحالیة  الدراسة الحالیة بأن الجنس ال یؤثر في رضاهم الوظیفي، وقد اتفقت

أسفرت عن عدم وجود فروق دالة  التي) 1997) والفراج(1982دراسات الشیخ وسالمة(مع 
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مع ما  إّال أنها اختلفت، والمعلمات في الرضا الوظیفيإحصائیًا بین المعلمین الذكور 

كشفت عن وجود فروق بین المعلمین الذكور  التي) 1970توصلت إلیه دراسة الطوباسي (

  والمعلمات في الرضا الوظیفي لصالح المعلمات.

  :الثانیةنتیجة الفرضیة الجزئیة  مناقشةتفسیر و - 2.4.1    

وفقًا لمتغیر المستوى  االبتدائي في الرضا الوظیفيالفروق بین معلمي التعلیم -      

  :التعلیمي

  ) 46الموضحة في جدول رقم ( ثانیةتُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة ال        

  ذوي مستوى التعلیم الثانوي وذوي المستوى الجامعي  بین دالة إحصائیاً عدم وجود فروق و 

وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع  .0.05عند مستوى الداللة  في الرضا الوظیفي

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى العینة المدروسة. 

رضا هم لدى المعلمین ال یؤثر في  المستوى التعلیمي مستوى عینة الدراسة الحالیة بأن

) 1996دراسات العمادي(إلیه  تمع ما توصل نتائج الدراسة الحالیةالوظیفي، وقد اتفقت 

  أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائیًا  التي) 1998والعریمي( )1997والفراج(

  بین ذوي المؤهل العلمي العالي وذوي المؤهل العلمي المنخفض في الرضا الوظیفي 

  من المعلمین.

  :الثالثةنتیجة الفرضیة الجزئیة  مناقشةتفسیر و - 3.4.1    

وفقًا لمتغیر سنوات  الفروق بین معلمي التعلیم االبتدائي في الرضا الوظیفي-      

  :األقدمیة في التعلیم

  ) 47الموضحة في جدول رقم ( ثالثةتُبَین النتیجة اإلحصائیة للفرضیة الجزئیة ال        

سنة وذوي سنوات  16ذوي سنوات األقدمیة أقل من  بین دالة إحصائیاً عدم وجود فروق و 

   .الرضا الوظیفيفي  سنة فأكثر 16األقدمیة من 

وهذه النتیجة ال تسیر في اتجاه توقع الفرضیة، حیث لم تتحقق على مستوى العینة 

ویمكن تفسیر هذه النتیجة على مستوى عینة الدراسة الحالیة بأن أقدمیة المعلمین المدروسة. 

دراسات نتائج الدراسة الحالیة مع وخبرتهم المهنیة ال یؤثر في رضا هم الوظیفي، وقد اتفقت 
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 )،1998والعریمي() 2003) والطریفي(1997) والفراج(1996) والعمادي(1992القطب(

  دراسات مع  إّال أنها اختلفت ،حیث أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائیاً 

   بّینت نتائجها وجود فروق دالة إحصائیاً  التي) 2003والطریفي( )1984ناصر ومحمود(

      بین ذوي سنوات األقدمیة األقل واألكثر خبرة مهنیة. الرضا الوظیفي في

  االستنتاج العام:- 

وقعناه في الفرضیات تقدم أن نتائج الدراسة الحالیة سارت في اتجاه مخالف مما تیتضح مما 

العالقة بین الذكاء الوجداني وكل من  ظهرتُ وفرضیاتها الجزئیة حیث لم  ربعةالعامة األ

  الدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي داللًة إحصائیًة فیما بینها، كما لم ُتظهر فروقًا إحصائیةً 

نة الدراسة في الذكاء الوجداني والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي وفقًا لمتغیرات بین أفراد عی

وجاءت نتائج الدراسة الحالیة على الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في التعلیم. 

  النحو التالي:

الوجداني ودرجات الدافعیة الذكاء درجات دالة إحصائیًا بین عالقة موجبة و عدم وجود -1

لدى معلمي التعلیم  من جهة، وبین درجات الذكاء الوجداني ودجات الرضا الوظیفي لإلنجاز

على  الجزئیة العامة األولى وفرضیاتها حیث لم تتحقق الفرضیة ،من جهة أخرى االبتدائي

  مستوى عینة الدراسة. 

ئي وفقًا معلمي التعلیم االبتدابین  في الذكاء الوجداني عدم وجود فروق دالة إحصائیاً -2

ث لم تتحقق الفرضیة حی لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في التعلیم،

  وفرضیاتها الجزئیة على مستوى عینة الدراسة.  ثانیةالعامة ال

معلمي التعلیم االبتدائي وفقًا بین  في الدافعیة لإلنجاز عدم وجود فروق دالة إحصائیاً -3

حیث لم تتحقق الفرضیة  التعلیمي وسنوات األقدمیة في التعلیم، لمتغیرات الجنس والمستوى

  .وفرضیاتها الجزئیة على مستوى عینة الدراسة ثالثةالعامة ال

معلمي التعلیم االبتدائي وفقًا بین  في الرضا الوظیفي عدم وجود فروق دالة إحصائیاً -4

حیث لم تتحقق الفرضیة  التعلیم،لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في 

  .وفرضیاتها الجزئیة على مستوى عینة الدراسة رابعةالعامة ال
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  خاتمة:- 

انطلقت الدراسة الحالیة من فكرتین أساسیتین وجهت العمل البحثي منذ البدایة حیث تتمثل 

ي والدافعیة الوجدانالفكرة األولى في االهتمام المتزاید للباحثین في السنوات األخیرة بالذكاء 

، وتمثلت الفكرة في مجال عملهعلم المكمؤشرات دالة على نجاح  لإلنجاز والرضا الوظیفي

 مواضیعالثانیة في االختالف الذي ظهر بین الباحثین في تناوالتهم وطروحاتهم النظریة حول 

  والنتائج التي توصلت إلیها. الوجداني والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي الذكاء

میدانیًا للبحث عن إجابة التساؤالت التي  الحالیة هذه المنطلقات اتجهت دراستناومن 

العالقة بین درجات الذكاء الوجداني ودرجات الدافعیة  تضمنتها إشكالیة الدراسة حول

 الفروق بینلإلنجاز أّوًال، وبین درجات الذكاء الوجداني ودرجات الرضا الوظیفي ثانیًا، و 

دائي في كل من الذكاء الوجداني والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي وفقًا معلمي التعلیم االبت

، ومعالجة الموضوع من جوانبه لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة ثالثاً 

 سها تحدید منهج الدراسة وعینتهااناته انطالقًا من منهجیة تم على أسالنظریة وتحلیل مكّو 

  وأدوات وأسالیب معالجة الموضوع میدانیًا وٕاحصائیًا.  ة،االستطالعیة واألساسی

المدراس  مجموعة من المقیدین والعاملین في معلمًا ومعلمةً  120وتكونت عینة الدراسة من 

مقیاس . ولجمع بیانات الدراسة تم استخدام لوالیة تیزي وزوالتابعة لمدیریة التربیة االبتدائیة 

  ) ومقیاسي الدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي 2001الذكاء الوجداني لعثمان ورزق(

  ).   2000لعبد الرحمان صالح األزرق(

 ربعةوقعناه في الفرضیات العامة األسارت نتائج الدراسة الحالیة في اتجاه مخالف مما تقد و 

  من نتائج: هذه وفرضیاتها الجزئیة، وسنتوقف عند أهم ما توصلت إلیه

  ء الوجداني وكل من الدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفيعدم وجود عالقة بین الذكا-1

   .حیث لم تتحقق الفرضیة العامة األولى وفرضیاتها الجزئیة على مستوى عینة الدراسة

معلمي التعلیم  أسفرت نتائج الدراسة الحالیة عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین-2

والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في  االبتدائي في الذكاء الوجداني وفقًا لمتغیرات الجنس

   .حیث لم تتحقق الفرضیة العامة الثانیة وفرضیاتها الجزئیة على مستوى عینة الدراسةالتعلیم، 
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معلمي التعلیم  أسفرت نتائج الدراسة الحالیة عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین-3

االبتدائي في الدافعیة لإلنجاز وفقًا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في 

   .وفرضیاتها الجزئیة على مستوى عینة الدراسة لثةحیث لم تتحقق الفرضیة العامة الثاالتعلیم، 

معلمي التعلیم  أسفرت نتائج الدراسة الحالیة عن عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین-4

  االبتدائي في الرضا الوظیفي وفقًا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة 

وفرضیاتها الجزئیة على مستوى عینة  رابعةحیث لم تتحقق الفرضیة العامة الفي التعلیم، 

    .الدراسة

من بكل  عالقته الوجداني فينستنتج مما تقدم أن البحوث والدراسات التي تناولت الذكاء 

  أظهرت نتائجها تضاربًا بین الباحثین حول مسألة لإلنجاز والرضا الوظیفي الدافعیة

الذكاء الوجداني كمتغیر مستقل والدافعیة لإلنجاز والرضا الوظیفي كمتغیرین  هذه العالقة بین

تابعین، كما أظهرت نتائجها خالفًا وتضاربًا بین الباحثین حول مسألة الفروق الفردیة بین 

معلمي التعلیم االبتدائي وفقٌا لمتغیرات الجنس والمستوى التعلیمي وسنوات األقدمیة في 

حاجة إلى دراسات وبحوث أكثر في بالمجال  هذا حسم بعد، وال یزاللم تالتعلیم والتي 

  الثقافات المختلفة.

وفي ضوء النتائج التي انتهت إلیها الدراسة الحالیة وفي ضوء اتفاقها مع مجموعة من نتائج 

الدراسات السابقة أو في ضوء اختالفها مع مجموعة أخرى، یمكن اقتراح التطبیقات التربویة 

  التالیة:

وجداني والدافعیة ستقبلیة في مجال الذكاء الالتشجیع على إجراء المزید من الدراسات الم-

عینات أخرى من سلك التعلیم مثل المدیرین والمفتشین والمستشارین التربویین  لإلنجاز لدى

   المراقبون العامون) ومستشاري التوجیه واإلرشاد...الخ. (

من خالل إعداد  وجداني والدافعیة لإلنجازالذكاء المهارات تأهیل المعلمین وتدریبهم على -

الذكاء  أو ورشات عمل متخصصة تتضمن التدریب على مهارات تكوینیة برامج ودورات

   وجداني والدافعیة لإلنجاز.ال

  لتدریب المعلمین علیها. وجداني والدافعیة لإلنجازالذكاء ال تصمیم برامج تدریبیة في-
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جال للعدید من التساؤالت التي تحتاج لمزید من البحوث والدراسات وتفتح الدراسة الحالیة الم

  لإلجابة عنها والتي یمكن ذكر البعض منها على سبیل المثال ال الحصر وهي كاآلتي:

   والمكّونات الفرعیة وجدانينات الفرعیة للذكاء الدراسة تبحث عن العالقة بین المكّو -

  للدافعیة لإلنجاز.

   وجداني والمكّونات الفرعیةنات الفرعیة للذكاء الالعالقة بین المكّو دراسة تبحث عن - 

  للرضا الوظیفي.

الفروق بین أساتذة التعلیم الجامعي في الذكاء الوجداني والدافعیة دراسة تبحث عن  -

  لإلنجاز والرضا الوظیفي وفقًا لمتغیرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات األقدمیة 

  في التدریس.

  لدى أساتذة التعلیم الثانوي. وجدانيعاملیة مقارنة للذكاء الة دراس-
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  .1، الجزء مجلة كلیة التربیةالتربیة، جامعة عین شمس، 

الذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى عینة من  ).2010(سعادالمللي، -71

قین والعادیین متفّو المتفوقین والعادیین، دراسة میدانیة على طلبة الصف العاشر من مدارس ال

   ، العدد الثالث.26المجلد  ،مجلة جامعة دمشقفي مدینة دمشق، 
  :الرسائل الجامعیة- ج

محددات الرضا المهني، ومعنى العمل عند العمال  ).1997(عبد النور أرزقي،-72

رسالة ماجستیر، قسم علم النفس وعلوم التربیة كلیة العلوم اإلنسانیة  .الجزائریین

  الجزائر.، جامعة واالجتماعیة

أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظیفي المدراء  ).2010محمد(عزي  بظاظو،-73

  ، الجامعة اإلسالمیة عزة، قسم إدارة األعمال.رسالة ماجستیر .العاملین

  



- 201 - 
 

): عالقة االصابات الریاضیة بدافعیة االنجاز لحصة التربیة البدنیة 2009فرید ( ،بلبول-74

رسالة ماجستیر منشورة، معهد التربیة البدنیة و  .تالمیذ الطور الثانوي والریاضیة عند

  الریاضیة بسیدي عبد اهللا، جامعة الجزائر.

). أثر التربیة الموضوعیة وغیر الموضوعیة على أداء المشرفین 2007بوخلیفة، خدیجة(-75

رسالة ماجستیر كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة  .وعلى الرضا الوظیفي لإلتباع

  الجزائر.

  ). الرضا الوظیفي ودافعیة اإلنجاز لدى عینة 2008الخیري، حسین بن عطاس(-76

  رسالة ماجستیر منشورة،  .من المرشدین بمراحل التعلیم العام بمحافظتي اللیث والقنفذة

  م القرى.قسم علم النفس المملكة السعودیة، جامعة أ

الذكاء االنفعالي بكل من فاعلیة الذات  ).2009(سعد بن حامد آل یحيالعبیدلي، -77

رسالة ماجستیر  .والتوافق الزواجي لدى عینة من المعلمین المتزوجین بمدینة مكة المكرمة

  منشورة.

التنظیمي لدى  بااللتزامالرضا الوظیفي وعالقته  ).2008(فؤاد ، نواوي،إیناس فلمان،-78

  رسالة ماجستیر جامعة  .المشرفین التربویین والمشرفات التربویات في إدارة التربیة والتعلیم

  مكة المكرمة.  ى،أم القر 

الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة المهنیة  ).2009(عمر بن عبد اهللا مصطفىمغربي، -79

رسالة ماجستیر في علم النفس توجیه  .من معلمي المرحلة الثانویة في مدینة مكة المكرمة

   .تربوي ومهني

  :اللغویة القوامیس والمعاجم-ج

-فرنسي-معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، انجلیزي: )دون تاریخ(زكي ، بدوي-80

  .مكتبة لبنانبیروت، ، عربي

  .دار المشرق بیروت، ،منجد الطالب ).1997(فؤاد إفرامالبستاني، -81
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  ):استمارة طلب التحكیم 1الملحق (

  -تیـــزي وزو- جـــامعة مولـــود معمـــري 

ــلوم اإلنســانیة و االجتمــاعیة ــلیة الع   ك

  قسـم علـم النفـس 

 طلب التحكیم
  األستاذ/أختي األستاذة: أخي

  وبعد.....                   السالم علیكم ورحمة اهللا و بركاته                                                     

في إطار إعداد مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس االجتماعي و القیام بدراسة میدانیة         

الرضا المهني لدى معلمي مرحلة التعلیم  و االنجازالدافعیة ب الذكاء الوجداني و عالقتهتحت عنوان:"

  االبتدائي التابعین لمدیریة التربیة لوالیة تیزي وزو ".

و التي تتطلب تطبیق ثالثة مقاییس :مقیاس الذكاء الوجداني لفاروق عثمان و محمد عبد السمیع  و 

  مقیاسي الرضا المهني  و  الدافعیة االنجاز لصالح عبد الرحمن االزرق .

و من أجل الحكم على مدى صدق عبارات هذه المقاییس و خدمتها أغراض هذه الدراسة و نظرا لما       

فیكم  من تعاون مثمر إلكمال هذه الدراسة ،فإنني أرجوا منكم أن تتكرموا  بمراجع عبارات هذه  ه أتعهد

أو إضافة ما هو مالئم لهذه  ا بتقدیم بدیل لها،أو تعدیلهمنهاالمقاییس من أجل حذف ما  هو غیر مناسب 

  الدراسة.

  :التعلیمات

مقیاس الذكاء الوجداني لفاروق عثمان و محمد عبد : تحتوي هذه الصفحات على ثالثة مقاییس  ·

 الدافعیة االنجاز لصالح عبد الرحمن االزرق . السمیع  و مقیاسي الرضا المهني  و

 أن تقرأ كل عبارة بدقة و عنایة. ·

و ذلك  العبارات مع مالحظة وجود ثالثة إجابات (مناسبة،تحذف،التعدیل)االجابة على كل هذه  ·

، وفي حالة التعدیل نرجوا منكم تقدیم بدیل لتلك ) واحدة في العمود المناسبxبوضع إشارة (

 .العبارة

v و حسن تعاونكم و اهللا یحفظكم و یرعاكم. رقبلوا منا فائق االمتنان و التقدیت                                                                                                                        

  الباحثة :حلیمة أمزال                                                                                                            
  :طریقة اإلجابة

  التعدیل  (غیر مناسبة )     تحذف  مناسبة  العبارة           

      *  أسعى دائما إلى إدخال تعدیالت مهمة لصالح العمل 

  أحس بمتعة كبیرة أثناء ساعات التدریس داخل القسم.      أحس بمتعة كبیرة أثناء تدریس للمادة.

    *    النجاح حتى الضغوط. تحقیق أستطیع



  نسبة اتفاق المحكمین على بنود مقیاس الذكاء الوجدانيیمثل تكرارات و جدول  ) :2الملحق رقم (

  )%النسبة المئویة(  التكرارات   البند  )%النسبة المئویة(  التكرارات   البند

01  10  100%  30  10  100%  

02  10  100%  31  9  90%  

03  10  100%  32  9  90%  

04  10  100%  33  9  90%  

05  10  100%  34  9  90%  

06  9   90%  35  10  100%  

07  9  90%  36  10  100%  

08  10  100%  37  9  90%  

09  10  100%  38  6  60%  

10  10  100%  39  5  50%  

11  10  100%  40  9  90%  

12  9  90%  41  9  90%  

13  9  90%  42  10  100%  

14  10  100%  43  10  100%  

15  10  100%  44  6  60%  

16  10  100%  45  9  90%  

17  9  90%  46  10  100%  

18  9  90%  47  10  100%  

19  10  100%  48  9  90%  

20  7  70%  49  10  100%  

21  10  100%  50  9  90%  

22  10  100%  51  5  50%  

23  10  100%  52  9  90%  

24  10  100%  53  9  90%  

25  9  90%  54  7  70%  

26  10  100%  55  9  90%  

27  10  100%  56  9  90%  

28  10  100%  57  9  90%  

29  10  100%  58  9  90%  

  

 

 



  تكرارات و نسبة اتفاق المحكمین على بنود مقیاس الدافعیة لالنجازیمثل جدول  ) :3الملحق رقم (

  )%( النسبة المئویة  التكرارات   البند

01  10  100%  

02  10  100%  

03  10  100%  

04  10  100%  

05  10  100%  

06  10  100%  

07  10  100%  

08  10  100%  

09  10  100%  

10  10  100%  

11  10  100%  

12  10  100%  

13  10  100%  

14  10  100%  

15  10  100%  

16  10  100%  

17  10  100%  

18  10  100%  

19  10  100%  

20  10  100%  

21  10  100%  

22  10  100%  

23  10  100%  

24  10  100%  

25  10  100%  

26  10  100%  

27  10  100%  

28  10  100%  

29  10  100%  

30  10  100%  

31  10  100%  

32  10  100%  

 



  تكرارات و نسبة اتفاق المحكمین على بنود مقیاس الرضا الوظیفيیمثل جدول  ) :4الملحق رقم (

  )%( النسبة المئویة  التكرارات   البند

01  10  100% 

02  10  100%  

03  10  100%  

04  10  100%  

05  10  100%  

06  10  100%  

07  10  100%  

08  10  100%  

09  10  100%  

10  10  100%  

11  10  100%  

12  10  100%  

13  10  100%  

14  10  100%  

15  10  100%  

16  10  100%  

17  10  100%  

18  10  100%  

19  10  100%  

20  10  100%  

21  10  100%  

22  10  100%  

23  10  100%  

24  10  100%  

25  10  100%  

26  10  100%  

27  10  100%  

28  10  100%  

29  10  100%  

30  10  100%  

31  10  100%  

32  10  100%  

33  10  100%  



  ):استمارة البیانات الشخصیة5رقم(الملحق 

  

  

  الذكاء الوجداني و عالقته و بالدافعیة لالنجاز و الرضا المهنى عند  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائیة

  

  الى المربي الفاضل و الفاضلة 

 

  تحیة طیبة و بعد:          

  

في اطار اعداد بحث لنیل شهادة الماجستیر في علم النفس ،تحت عنوان :الذكاء الوجداني و عالقته بالدافعیة 

على  (x)لالنجاز و الرضا المهنى والدافعیة لالنجاز عند  معلمي مرحلة التعلیم االبتدائى ،و ذلك  بوضع اشارة 

  االجابة المختارة.

الثاني متعلق ب بالدافعیة لالنجاز الرضا المهنى اما الثالث فهو  المقیاس االول خاص بالذكاء الوجداني و -

 متعلق بالرضا المهنى لدى معلم المرحلة االبتدائیة.

لیس هناك اجابات صحیحة و اخرى خاطئة و انما االجابة الصحیحة هي التي تعبر عن شعوركم مالحظة: -

  الحقیقي .  

  

  تقبلوا منا فائق التقدیر و االحترام .                                                                

   

    

  البیانات الشخصیة :

  المدرسة  : ........................................................... -

  الجنس : ............................................................ -

  ..............................................................سنةالسن :  -

  االقدمیة في التعلیم : .............................................سنة -

  المؤهل العلمي(االمستوى التعلیمي) : ......................................... -

 

 

  

  

  

 



  لمقیاس الذكاء الوجداني ( لفاروق عثمان و محمد عبد السمیع). یة):الصورة االول6حق رقم (المل

  

  

  

ة المختلفة و التي تعتبر مهارات السلوكیات الحیاتیة التي یتفاعل بها كل منا مع أحداث الحیافیما یلي مجموعة من        

  بدرجة ما. و فنون الحیاة التي یفضلها كل منا

  :منك المطلوبو  

  .) أمام االختیار المناسبXقراءة كل عبارة بدقة و وضع عالمة (-

  أبدا یحدثال   یحدث نادرا  یحدث احیانا  غالبایحدث   یحدث دائما  المفردات  الرقم

           استخدم انفعاالتي االیجابیة و السلبیة في قیادة حیاتي 01

          حیاتي تساعدني مشاعري السلبیة في تغییر 02

أستطیع مواجهة مشاعري السلبیة عند اتخاذ قرار  03

 یتعلق بي. 

         

          مشاعري السلبیة جزء مساعد في حیاة الشخصیة 04

          ترشدني مشاعري السلبیة في التعامل مع اآلخرین 05

          مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح 06

          اغلب الوقتأستطیع إدراك مشاعري الصادقة  07

          أستطیع التعبیر عن مشاعري 08

          أستطیع التحكم في تفكیري السلبي 09

          أعتبر نفسي مسؤوال عن مشاعري 10

          أستطیع السیطرة على نفسي بعد أي حدث مزعج. 11

          أستطیع التحكم في مشاعري و تصرفاتي. 12

          أنا هادئ تحت أي ضغوط اتعرض لها. 13

          ال أعطي لالنفعاالت السلبیة أي اهتمام. 14

          أستطیع ان اكافئ  نفسي بعد أي حدث مزعج. 15

          أستطیع نسیان مشاعري السلبیة بسهولة 16

استطیع  التحول من مشاعري السلبیة إلى االیجابیة  17

 بسهولة

         

االیجابیة أنا قادر على التحكم في مشاعري السلبیة إلى  18

 بسهولة

         

          انا صبور حتى عندما ال احقق نتائج سریعة. 19

 مقیاس الذكاء الوجداني



          عندما اقوم بعمل ممل فإنني أستمتع بهذا العمل. 20

          أحاول ان أكون مبتكرا مع تحدیات الحیاة 21

          أتصف بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به 22

          بكل قوتي.أستطیع إنجاز أي االعمال المهمة  23

          أستطیع إنجاز المهام بنشاط و تركیز عال 24

          في وجود الضغوط نادرا ما اشعر بالتعب. 25

          عادة استطیع ان أفعل ما أحتاجه عاطفیا و بإرادتي 26

          استطیع تحقیق النجاح حتى الضغوط. 27

استطیع استدعاء االنفعاالت االیجابیة كالمرح و  28

 الفكاهة بیسر.

         

          استطیع ان انهمك في انجاز اعمالي رغم التحدي . 29

          استطیع تركیز انتباهي في االعمال المطلوبة مني . 30

افقد االحساس بالزمن عند تنفیذ المهام التي تتصف  31

 بالتحدي.

         

استطیع ان انحني عواطفي جانبا عندما اقوم بإنجاز  32

 أعمالي

         

          أنا حساس الحتیاجات االخرین 33

          أنا فعال في االستماع لمشاكل االخرین 34

          أجید فهم مشاعري االخرین 35

اغضب إذا ضایقني الناس الذین أتعامل معهم بأسئلتهم  36

 المتكررة

         

          انا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبیرات وجوههم 37

          الحتیاجات العاطفیة لآلخرینأنا حساس  38

انا على درایة باالشتراكات االجتماعیة التي تصدر من  39

 اآلخرین.  

         

           أنا متناغم مع أحاسیس اآلخرین. 40

           أستطیع فهم مشاعر االخرین بسهولة 41

           ال اجد صعوبة في التحدث مع الغرباء  42

           االخرینعندي قدرة على التأثیر في  43

           عندي قدرة باإلحساس بالناحیة االنفعالیة لآلخرین. 44

           أعتبر نفسي موضع ثقة من اآلخرین . 45

           أستطیع االستجابة لرغبات و انفعاالت اآلخرین 46

           أمتلك تأثیر قوي على اآلخرین في تحدید أهدافهم 47

           اآلخرینیراني الناس أنني فعال تجاه أحاسیس  48



           أدرك أن لدي مشاعر رقیقة. 49

           تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة في حیاتي.  50

           یغمرني المزاج السیئ. 51

           عندما أغضب ال یظهر علي آثار الغضب . 52

           یظل لدیا االمل و التفاؤل أمام اآلخرین. 53

التي ال یضر االخرین  أشعر باالنفعاالت و المشاعر 54

  باإلفصاح عنها.

         

إحساسي الشدید بمشاعر اآلخرین یجعلني مشفق  55

  علیهم.

         

أجد صعوبة في مواجهة صراعات الحیاة و مشاعر  56

  القلق و االحباط.

         

أستطیع الشعور بنبض الجماعة و المشاعر التي ال  57

  یفصحون بها.

         

االجهاد التي تعوق أدائى أستطیع احتواء مشاعر  58

  إلعمالي.

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 الصورة الثانیة لمقیاس الذكاء الوجداني ( لفاروق عثمان و محمد عبد السمیع).):7الملحق رقم( 

  التطبیق تعلیمات

ة المختلفة و التي تعتبر السلوكیات الحیاتیة التي یتفاعل بها كل منا مع أحداث الحیافیما یلي مجموعة من       

  و فنون الحیاة التي یفضلها كل منا بدرجة ما.مهارات 

  :منك المطلوبو  

  أن تقرأ كل عبارة بدقة و عنایة -1  

یحدث  ،غالبایحدث  . دائمایحدث إختیارات(إجابات ) هي :  خمسةو أمامك كل عبارة  ،هناك مجموعة من العبارات -2 

  ال یحدث أبدا. ، أحیانا

 .أن تجیب بصراحة و صدق على كل عبارة -3

 ال یحدث أبدا

 

انادر یحدث  غالبایحدث  یحدث أحیانا  دائمایحدث    الرقم المفردات 

 

 01  استخدم انفعاالتي االیجابیة و السلبیة في قیادة حیاتي     

 02 تساعدني مشاعري السلبیة في تغییر حیاتي     

 03 أستطیع مواجهة مشاعري السلبیة عند اتخاذ قرار یتعلق بي.      

 04 تساعدني مشاعري السلبیة في حیاة الشخصیة.      

 05 ترشدني مشاعري السلبیة في التعامل مع اآلخرین.     

 06 مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح     

 07 أستطیع إدراك مشاعري الصادقة.     

التعبیر عن مشاعريأستطیع        08 

 09 أستطیع التحكم في تفكیري السلبي     

 10 أعتبر نفسي مسؤوال عن مشاعري     

 11 أستطیع السیطرة على نفسي بعد أي ح مزعج.     

 12 أستطیع التحكم في مشاعري و تصرفاتي.     

 13 أنا هادئ تحت أي ضغوط اتعرض لها.     



 14 ال أعطي لالنفعاالت السلبیة أي اهتمام.     

 15 أستطیع ان اكافئ  نفسي بعد أي حدث مزعج.     

 16 أستطیع نسیان مشاعري السلبیة بسهولة     

 17 استطیع  التحول من مشاعري السلبیة إلى االیجابیة بسهولة     

أنا قادر على التحكم في مشاعري السلبیة عند مواجهة ایة      

 مخاطر.

18 

 19 انا صبور حتى عندما ال احقق نتائج سریعة.     

 20 أحاول ان أكون مبتكرا مع تحدیات الحیاة     

 21 أتصف بالهدوء عند إنجاز أي عمل أقوم به     

 22 أستطیع إنجاز أي االعمال المهمة بكل قوتي.     

 23 أستطیع إنجاز المهام بنشاط و تركیز عال     

 24 في وجود الضغوط نادرا ما اشعر بالتعب.     

 25 عادة استطیع ان أفعل ما أحتاجه عاطفیا و بإرادتي     

  26 استطیع تحقیق النجاح حتى الضغوط.     

استطیع استدعاء االنفعاالت االیجابیة كالمرح و الفكاهة      

 بیسر.

27 

 28 استطیع ان انهمك في انجاز اعمالي رغم التحدي .     

 29 استطیع تركیز انتباهي في االعمال المطلوبة مني .     

افقد االحساس بالزمن عند تنفیذ المهام التي تتصف      

 بالتحدي.

30 

 31 استطیع ان اترك عواطفي جانبا عندما اقوم بإنجاز أعمالي     

 32 أنا حساس الحتیاجات االخرین     

االخرین أنا فعال في االستماع لمشاكل       33 

 34 أجید فهم مشاعري االخرین     

 35 الاغضب إذا ضایقني الزمالء   بأسئلتهم .     



 

 

 

 

  

 36 انا قادر على قراءة مشاعر الزمالء من تعبیرات وجوههم.     

 37 أنا متناغم مع أحاسیس اآلخرین.     

 38 أنا استطیع فهم مشاعر االخرین بسهولة .     

 39 ال اجد صعوبة في التحدث مع الغرباء      

 40 عندي قدرة على التأثیر في االخرین     

 41 أعتبر نفسي موضع ثقة من اآلخرین .     

 42 أستطیع االستجابة لرغبات و انفعاالت اآلخرین     

 43 أمتلك تأثیر قوي على اآلخرین في تحدید أهدافهم     

 44 یراني الناس أنني فعال تجاه أحاسیس اآلخرین     

 45 أدرك أن لدي مشاعر رقیقة.     

 46 تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة في حیاتي.      

 47 عندما أغضب ال یظهر علي آثار الغضب .     

 48 یظل لدیا االمل و التفاؤل أمام اآلخرین     

بمشاعر اآلخرین یجعلني مشفق علیهم. إحساسي الشدید       49 

أجد صعوبة في مواجهة صراعات الحیاة و مشاعر القلق و      

 االحباط.

50 

أستطیع الشعور بنبض الجماعة و المشاعر التي ال      

 یفصحون بها.

51 

 52 أستطیع احتواء مشاعر االجهاد التي تعوق أدائى إلعمالي.     



  ).لصالح عبد الرحمن االزرق(مقیاس الدافعیة لالنجاز ):8الملحق رقم ( 

  التطبیق تعلیمات

جوانب الشخصیة و هو دافعیة  فیما یلي مجموعة من العبارات التي تهدف إلى التعرف على أحد        

االنجاز و عبارات هذا المقیاس تهدف إلى مساعدتك في التعرف على أبعاد و مستوى دافعیة االنجاز 

  لدیك.

  الطلوب :و 

  عنایةأن تقرأ كل عبارة بدقة و  -1  

تنطبق،إلى حد ما هناك مجموعة من العبارات ،و أمامك كل عبارة ثالثة إختیارات(إجابات ) هي : -2 

  أن تضع عالمة (*) واحدة داخل العمود المناسب للعبارة.  ،التنطق.

 أن تجیب بصراحة و صدق على كل عبارة. -3

Ø  صحیحة و أخرى خاطئة .و أن إجابتك الصادقة و المعبرة عن قدراتك الحظ أنه ال توجد عبارة

 الحقیقیة في إنجاز المهام تمثل عنصرا مهما في فهمك لنفسك.

  ال تنطبق  إلى حد ما  تنطبق   اتالعبار   رقم العبارة

        أحب القیام بأي عمل  متوقع مني مهما كلفني من جهد.  01

        طویلة دون الشعور بالملل.أستطیع أداء نفس العمل لساعات   02

        أسعى دائما إلى إدخال تعدیالت مهمة لصالح العمل.  03

        كثیرا ما تمر االیام دون أن أعمل شیئا یذكر.  04

        أجتهد دائما في عملي ألتفوق على من أعمل معهم.  05

        أعتقد بأنني شخص یكتفي بالقلیل من اآلمال و الطموحات.  06

تأدیة عملي بمستوى متوسط من االتقان إذا كان تحقیق المستوى أفضل    07

  األعلى یكلفني وقتا و جهدا كبیرا.

      

        ال أعتقد أن مستقبلي سوف یكون مرهونا بظروف الحظ والصدفة.  08

        أشعر بأن الدخول في تحدیات مع االخرین ال طائل من ورائه.  09

        صعبا ازداد اصراري على إنجازه. كلما وجدت العمل الذي أقوم به  10

        أعتقد أن وضعي الحالي أفضل ما یمكن الوصول إلیه.  11

        أشعر بأنني مجتهد و مثابر في عملي كمدرس.  12

        اتجنب غالبا القیام بالمهام و المسؤولیات الصعبة في عملي .  13

        ال اشعر غالبا بمرور الوقت عندما أكون مشغوال في عملي.  14



أمیل أحیانا  الى التراجع عن مواقفي أمام الخصوم إذا كان االصرار علیه   15

  یسبب لي متاعب صعبة.

      

        ال أفكر كثیرا في انجازاتي السابقة بل في التخطیط النجازات جدیدة.  16

        أحرص دائما على أن یكون وقت العمل في مقدمة اهتماماتي.  17

في المسابقات ذات الصلة بمجالت اهتمامي كلما  أحرص دائما على االشتراك  18

  أتیحت لي الفرصة لذلك.

      

        غالبا  ما أنسحب بسهولة عندما تواجهني مشاكل صعبة في عملي.  19

        تستهویني االعمال التي تتسم بجو التنافس و التحدي.  20

        أستعد دائما ألداء االعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا في تحقیقها.  21

        غالبا ما أؤجل عمل الیوم غلى الغد.  22

        كلما حققت هدفا وضعت لنفسي أهدافا أخرى مستقبلیة.  23

        أشعر بالیأس احیانا في إیجاد الحلول للمصاعب التي تعترض حیاتي.  24

        ال أمیل إلى االعتقاد بالرأي القائل "كن أو ال تكن".  25

        على القیام بما وعدت به سابقا. كثیرا ما أشعر بعدم  قدرتي  26

        أبذل ما في وسعي أكثر من مرة حتى أحقق أهدافي.  27

        أشعر بالضیق من ضعف كفاءتي في العمل.  28

ال اتأخر أبدا في انجاز مسؤولیاتي على أكمل وجه و إن كانت الظروف   29

  المحیطة بي تسمح بالتهاون.

      

        إذا دعیت لشيء ما أثناء العمل فإني أعود إلى عملي على الفور.    30

  ال أفكر كثیرا في البحث عن طرق اخرى بدیلة عندما تفشل   31

  الطرق السابقة في بلوغ اهدافي.

      

        لم أعد أتحمل المصاعب الكثیرة التي تواجهني في أداء عملي  32

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوظیفي (لصالح عبد الرحمن االزرق)مقیاس الرضا  ):9الملحق رقم(

  

  

  التطبیق تعلیمات

الرضا جوانب الشخصیة و هو  فیما یلي مجموعة من العبارات التي تهدف إلى التعرف على أحد   

 الوظیفيالرضا  و عبارات هذا المقیاس تهدف إلى مساعدتك في التعرف على أبعاد و مستوى الوظیفي

  لدیك.

  و الطلوب :

  أن تقرأ كل عبارة بدقة و عنایة -1 

: أوافق  -2  ) هي  هناك مجموعة من العبارات ،و أمامك كل عبارة خمسة إختیارات(إجابات 

  بشدة،أوافق،ال رأي لي،أرفض،أرفض بشدة.أن تضع عالمة (*) واحدة داخل العمود المناسب للعبارة. 

 على كل عبارة. أن تجیب بصراحة و صدق -3

Ø  الحظ أنه ال توجد عبارة صحیحة و أخرى خاطئة .و أن إجابتك الصادقة و المعبرة عن قدراتك

  الحقیقیة في إنجاز المهام تمثل عنصرا مهما في فهمك لنفسك.

رقم 

  العبارة

 االجابة  العبارات

  اوافق

  بشدة

  

  اوافق

  

  ال ادري

  

  ارفض

ارفض 

  تماما

      المشتغلون في مهن اخرى بمزایا مادیة ال یتمتع بها المعلم یتمع 01

      اشعر ان مهنة التدریس تحقق طموحات المعلم و آماله. 02

      مناسب اعتقد بان نصابي من الحصص االسبوعیة 03

      ارى ان المسؤولین عن التعلیم یهتمون بالمعلم كثیرا. 04

دخل في مهنة التدریس یتناسب مع تكالیف  ما یتقاضاه المعلم من 05

 الحیاة.

     

      توافر االمكانیات في مدرستي یساعدني على التدریس الجید. 06

      تقدیر المعلم و تشجیعه معنویا من قبل المسؤولین لم یكن كافیا.  07

      یضایقني كثیرا تأخر صرف المرتبات في مواعیدها المحددة. 08

      أشعر أن مهنة التدریس تتفق مع میولي و قدراتي. 09

الوظیفي مقیاس الرضا 



      ال أفكر في ترك مهنة التدریس. 10

      أحس أن التعاون بین المعلمین و ادارة هذه المدرسة یتم بشكل جید. 11

یتناسب مع ما یقوم به من مهام  اعتقد أن مرتب المعلم 12

 مسؤولیات.و 

     

      التدریس مهنة رتیبة (روتینیة )تقید المواهب. إن مهنة 13

      كثیرا ما یتقبل مدیر المدرسة اقتراحاتي و آرائي بحماس. 14

      تتیح لي مهنة التدریس فرصة الحصول على الترقیة في حینها. 15

      أشعر بأن المعلم ینال تقدیر و احترام اآلخرین في المجتمع. 16

      اضباط التالمیذ داخل القسم. اعاني من عدم 17

      تزعجني المالحظات التي یبدیها المفتش نحو أسلوبي في التدریس. 18

أشعر غالبا بأن المعلم ال یتمتع بقدر من الحریة و االستقالل في  19

 العمل.

     

      أتمنى أن یختار أبنائي مهنة أخرى غیر مهنة التدریس. 20

      تربطني بمفتش المادة عالقة تتسم بروح التعاون و االحترام. 21

      ال تتیح لي مهنة التدریس فرصة التجدید و االبتكار . 22

      ال أشعر بأن مدیر المدرسة یعامل جمیع المعلمین بالتساوي. 23

االستقرار النفسي للمعلم و االطمئنان  أعتقد أن مهنة التدریس تحقق 24

 على مستقبله

     

      عالقتي بتالمیذي تنتهي بانتهاء الیوم الدراسي. 25

      أتمنى أن أجد عمال غیر التدریس بنفس الراتب. 26

      أحرص على حضور الدورات التدریبیة التي تقیمها االدارة التعلیمیة. 27

      أثناء تدریسي للمادة .أحس بمتعة كبیرة  28

      أعتقد بأن مهنة التدریس تحقق لي مكانة اجتماعیة مقبولة. 29

      ینتابني شعور أحیانا بعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة 30

أعتقد بأن عالقات المعلم بالجهات األخرى في المجتمع محدودة  31

 للغایة.

     

      یوم .أشعر بأنني أكرر نفسي كل  32

ال تتناسب المكافآت المالیة الممنوحة للمعلم عند تكلیفه ببعض  33

الواجبات (التصحیح و المراقبة في االمتحانات ) مع ما یبذله من 

 جهد.

     

  

  

  



  ):بیانات إحصائیة10الملحق(

  
 

 
 

X Y Z  * sex

187,0196 70,2353 105,1569
51 51 51

23,3019 6,9673 23,3018
181,6522 68,7391 106,2029

69 69 69
25,4829 6,4390 15,7654

183,9333 69,3750 105,7583
120 120 120

24,6235 6,6813 19,2467

Moyenne
N
Ecart-type
Moyenne
N
Ecart-type
Moyenne
N
Ecart-type

sex
h

f

Total

X Y Z

X Y Z  * exp

183,5897 67,8718 108,7692
39 39 39

24,7426 6,5421 18,0940
184,0988 70,0988 104,3086

81 81 81
24,7187 6,6663 19,7222

183,9333 69,3750 105,7583
120 120 120

24,6235 6,6813 19,2467

Moyenne
N
Ecart-type
Moyenne
N
Ecart-type
Moyenne
N
Ecart-type

exp
1-15

16++

Total

X Y Z



 
 

 
 

 
 

X Y Z  * dip

185,6038 69,0566 105,7358
53 53 53

27,1834 6,7380 17,6822
182,6119 69,6269 105,7761

67 67 67
22,5166 6,6761 20,5322

183,9333 69,3750 105,7583
120 120 120

24,6235 6,6813 19,2467

Moyenne
N
Ecart-type
Moyenne
N
Ecart-type
Moyenne
N
Ecart-type

dip
bac++

bac--

Total

X Y Z

Corrélations

-,007
,943
120

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X

Y

X Y

Corrélations

,070
,445
120

Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N
Corrélation de Pearson
Sig. (bilatérale)
N

X

Z

X Z



 
 

 

Statistiques de groupe

51 187,0196 23,3019 3,2629
69 181,6522 25,4829 3,0678
51 70,2353 6,9673 ,9756
69 68,7391 6,4390 ,7752
51 105,1569 23,3018 3,2629
69 106,2029 15,7654 1,8979

sex
h
f
h
f
h
f

X

Y

Z

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,810 ,370 1,182 118 ,239 5,3674 4,5395 -3,6219 14,3568

1,198 112,709 ,233 5,3674 4,4786 -3,5057 14,2406

,244 ,622 1,215 118 ,227 1,4962 1,2313 -,9422 3,9345

1,201 102,901 ,233 1,4962 1,2461 -,9752 3,9675

1,922 ,168 -,293 118 ,770 -1,0460 3,5679 -8,1114 6,0194

-,277 82,604 ,782 -1,0460 3,7747 -8,5544 6,4623

Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales
Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales
Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales

X

Y

Z

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



 
 

 
 

Statistiques de groupe

39 183,5897 24,7426 3,9620
81 184,0988 24,7187 2,7465
39 67,8718 6,5421 1,0476
81 70,0988 6,6663 ,7407
39 108,7692 18,0940 2,8974
81 104,3086 19,7222 2,1914

exp
1-15
16++
1-15
16++
1-15
16++

X

Y

Z

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

,236 ,628 -,106 118 ,916 -,5090 4,8192 -10,0524 9,0343

-,106 75,064 ,916 -,5090 4,8209 -10,1125 9,0945

,011 ,918 -1,724 118 ,087 -2,2270 1,2915 -4,7846 ,3306

-1,736 76,421 ,087 -2,2270 1,2830 -4,7820 ,3281

,103 ,749 1,191 118 ,236 4,4606 3,7446 -2,9548 11,8760

1,228 81,276 ,223 4,4606 3,6327 -2,7670 11,6882

Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales
Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales
Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales

X

Y

Z

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



 
 

Statistiques de groupe

53 185,6038 27,1834 3,7339
67 182,6119 22,5166 2,7508
53 69,0566 6,7380 ,9255
67 69,6269 6,6761 ,8156
53 105,7358 17,6822 2,4288
67 105,7761 20,5322 2,5084

dip
bac++
bac--
bac++
bac--
bac++
bac--

X

Y

Z

N Moyenne Ecart-type

Erreur
standard
moyenne

Test d'échantillons indépendants

3,696 ,057 ,659 118 ,511 2,9918 4,5373 -5,9933 11,9769

,645 100,450 ,520 2,9918 4,6378 -6,2090 12,1926

,021 ,886 -,463 118 ,644 -,5703 1,2323 -3,0105 1,8700

-,462 111,260 ,645 -,5703 1,2336 -3,0147 1,8742

,266 ,607 -,011 118 ,991 -4,027E-02 3,5531 -7,0763 6,9958

-,012 117,113 ,991 -4,027E-02 3,4916 -6,9551 6,8746

Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales
Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales
Hypothèse de variances
égales
Hypothèse de variances
inégales

X

Y

Z

F Sig.

Test de Levene sur
l'égalité des variances

t ddl
Sig.

(bilatérale)
Différence
moyenne

Différence
écart-type Inférieure Supérieure

Intervalle de confiance
95% de la différence

Test-t pour égalité des moyennes



 


